
F.I.T. For Intermediate Training Instrukcja Montażu
• Ćwicz Razem Ze Swoim Dzieckiem
• Produkt zgodny z BS EN 1888:2003 

Stelaż

Składanie: Odpiąć pas zabezpieczający od stelaża i podciągnąć w górę za pasek ułatwiający składanie.

Przednie koło

OSTRZEŻENIE: Przed użyciem wózka upewnij się, że wszystkie mechanizmy składania zostały zablokowane.

WAŻNE: Przed rozpoczęciem użytkowania wózka należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję
i zachować ją na przyszłość. Postępowanie niezgodne z niniejszą instrukcją może spowodować
zagrożenie dla twojego dziecka. Dla dobra najdroższego pasażera należy zapoznać się z poniż-
-szymi ostrzeżeniami przed rozpoczęciem użytkowania wózka.
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OSTRZEŻENIE: NIE przekraczać prędkości 3 mil/godz. (4,8 km/godz.) - nie należy pchać wózka podczas jazdy na wrotkach ani 
na rolkach.
OSTRZEŻENIE: Należy zapobiegać poważnym urazom dziecka zawsze stosując pasy bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE: Paczki lub dodatkowe akcesoria umieszczane na wózku mogą być przyczyną utraty jego stabilności.
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez nadzoru. Baby Jogger nie ponosi odpowiedzialności za wypadki/ urazy 
spowodowane pozostawieniem dziecka bez opieki.
OSTRZEŻENIE: Dopuszczalne obciążenie kieszeni przy siedzisku to 2 funty (ok. 1 kg) oraz 10 funtów (ok. 5 kg) dla kosza.  
Nadmierne obciążenie może stać się przyczyną niebezpiecznej utraty stabilności.
OSTRZEŻENIE: Wózek nie jest przeznaczony do transportowania dzieci w górę ani w dół po schodach. Uszkodzenia wózka 
wynikające z takiego postępowania nie będą objęte gwarancją.
OSTRZEŻENIE: Dziecko może ześlizgnąć się do otworów na nogi i udusić się.  Nigdy nie należy używać wózka z oparciem w 
pozycji leżącej, jeżeli pasy bezpieczeństwa nie są prawidłowo zapięte.
OSTRZEŻENIE: Pozostawienie dziecka w wózku bez opieki może grozić niebezpieczeństwem.
OSTRZEŻENIE: Przed użyciem wózka sprawdzić prawidłowość zamocowań gondoli lub siedzisk do ramy wózka.
OSTRZEŻENIE: Używać szelek gdy Dziecko zacznie samodzielnie siadać.
·Zabronione jest stosowanie akcesoriów, które nie zostały zatwierdzone przez producenta lub dystrybutora.
·Dziecko musi pozostawać w wózku w pozycji siedzącej (stanie w wózku jest niedozwolone).
·Uważaj na samochody - nigdy nie zakładaj, że kierowca widzi ciebie i twoje dziecko.
·Zalecane całkowite obciążenie dla tego wózka wynosi 75 lbs  /34 kg (łączny ciężar pasażera i bagażu).
·Wózek przeznaczony jest do przewożenia jednego dziecka w wieku powyżej 6 miesięcy.
·Nigdy nie biegać/ nie uprawiać joggingu z dziećmi poniżej szóstego miesiąca życia
 Używanie części zamiennych innych niż dostarczone lub zatwierdzone przez producenta może stwarzać zagrożenie.

Przykładowy produkt zaprezentowany w niniejszej instrukcji może nieznacznie różnić się od zakupionego wózka F.l.T. Jogger. Jednakże nie będzie to miało wpływu 
na montaż ani funkcjonalność posiadanego produktu Baby Jogger.

1 Odpakować wózek 
z pudełka i odłożyć tylne 
koła na bok.

2 Podnieść pałąk rączki 
w górę i w stronę przeciwną 
widełkowym końcówkom.

3. Ułożyć wózek płasko tak, 
by obydwa końce spoczywały 
na podłodze. Stelaż wózka 
zatrzaśnie się i zablokuje 
we właściwej pozycji.

4. Odwrócić wózek.

 
 

1 W celu przeprowadzenia montażu, ścisnąć ze sobą dwie szczęki hamulca 
i pchnąć czarną dźwignię w tył, aby otworzyć klocki hamulcowe. 
Zwolnić szczęki tak, by sprężyście otworzyły się.
2 Umieścić przednie koło w widełkowych końcówkach, wyrównując płaskie 
powierzchnie osi z płaskimi powierzchniami widełkowych końcówek.

3 Dokręcić, przekręcając 
dźwignię koła w kierunku 
zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara, 
jednocześnie 
przytrzymując 
konstrukcję z przeciwnej 
strony.

4 Zamknąć dźwignię 
koła pchając ją po 
wyrównaniu w stronę 
rurek. Zachować 
ostrożność, aby nie 
dokręcić zbyt mocno- 
do zamknięcia dźwigni 
koła potrzebny jest 
niewielki nacisk. 
Nie należy dociskać jej 
w celu zamknięcia.

5 Ścisnąć ze sobą 
dwie szczęki hamulca 
w kierunku metalowej 
krawędzi przedniego 
koła i przekręcić 
czarną dźwignię 
w przód, aby zamknąć 
klocki hamulcowe.



Tylne Koła

Siedzisko

Przechylanie Siedziska

1 Aby zamontować tylne koło, 
należy delikatnie wsunąć 
jego oś do otworu w stelażu 
do momentu, gdy koło 
zatrzaśnie się we właściwej 
pozycji.

2 W celu zdjęcia tylnych kół należy 
wcisnąć przycisk właściwy dla koła 
i jednocześnie delikatnie zsunąć 
koło ze stelaża.

1 Przymocować tapicerkę
 siedziska do stelaża 
ustawiając równolegle zatrzaski 
na stelażu i na tapicerce. 
Rozpocząć od górnego zatrzasku 
i przesuwać się w dół stelaża.

2 Zamocować pasy siedziska 
wokół dolnej części stelaża za 
przednim kołem. Przeciągnąć 
jeden z pasów siedziska przez 
półpierścień drugiego pasa 
i mocno połączyć ze sobą 
obydwie części rzepów.

3 Przed rozpoczęciem korzystania 
z wózka należy zamocować pasy 
zabezpieczające do obydwóch 
boków stelaża.

Ostrzeżenie: 
Przed rozpoczęciem 
korzystania z wózka 
zawsze należy upewnić się, 
że pas zabezpieczający 
jest dokładnie przypięty do 
stelaża!

4 Przed rozpoczęciem korzystania 
z wózka upewnić się, że pierścienie 
pasa ułatwiającego składanie są
przytwierdzone do stelaża.

Składanie wózka:
Wyjąć dziecko z siedziska. Odpiąć pasy zabezpieczające od stelaża 
i pociągnąć w górę za pas ułatwiający 
składanie z lekkim szarpnięciem.

1 Przechylanie: Ścisnąć dwoma palcami zacisk 
za siedziskiem i zsunąć go w dół do poziomu 
żądanego nachylenia. Pociągnąć siedzisko w dół 
z obydwóch stron tak, by było zgodne z pozycją nachylenia zacisku.

·Osłona przeciwdeszczowa: 
W razie potrzeby pociągnąć 
osłonę przeciwdeszczową 
w dół i ponad tylną siatką 
siedziska. Zamocować 
starannie po obydwóch 
stronach siedziska. 
Gdy osłona przeciwdeszczowa 
nie jest używana, należy 
zwinąć ją w górę i zamocować 
elastyczną pętelką z kołeczkiem,
znajdującą się w górnej części 
tapicerki siedziska.

Aby powrócić do pozycji pionowej 
należy powtórzyć powyższe kroki 
w odwrotnej kolejności.

 Ostrzeżenie: Siedzisko jest przeznaczone dla dzieci powyżej 6 miesiąca życia.



Pasy Bezpieczeństwa

1 Odpiąć górną część pasa 
naramiennego od siedzenia 
i ponownie zapiąć na parze 
pierścieni siedziska w pozycji 
najbardziej zbliżonej 
do wysokości ramion dziecka.

Ostrzeżenie: 
Zawsze zapinać 
pas biegnący 
między nóżkami 
dziecka w 
połączeniu z 
pasami 
ramieniowymi i 
biodrowymi.

2 Regulacja długości pasów 
ramieniowych i pasa biegnącego 
pomiędzy nóżkami dziecka: 
Zdjąć ochraniacz pasa 
ramieniowego i przesunąć 
plastikową klamrę w górę lub w dół, 
aby wydłużyć lub skrócić pas.

3 Zapinanie pasów: 
Wcisnąć boczną klamrę do klamry 
środkowej tak, by zablokowała się 
we właściwej pozycji.
Odpinanie: Wcisnąć środkowy 
przycisk po jednej stronie
i wyciągnąć odpowiadającą danej 
stronie klamrę boczną z klamry 
środkowej. Powtórzyć czynność 
w celu odpięcia pasów z drugiej strony.

Ostrzeżenie: Pas naramienny musi znajdować się nad ramionami dziecka, 
a biodrowy odcinek pasa musi znajdować się nad biodrami dziecka. 
Pasy muszą być odpowiednio zaciśnięte, tak by dziecko było w pełni przypięte, 
a jednocześnie muszą gwarantować dziecku wygodę. Jako wskazówkę 
podpowiadamy, że należy pozostawić luz pomiędzy pasami i ciałem dziecka 
nie większy niż szerokość dwóch palców.

Hamulec

Aby zablokować tylny hamulec
parkowania należy wcisnąć pedał. 
Podniesienie pedału spowoduje 
zwolnienia hamulca.

Ostrzeżenie: Przed 
wsadzeniem lub 
wyjęciem dziecka
z wózka należy 
zablokować 
urządzenie hamujące.

Hamulec Ręczny

Ten model wózka został wyposażony 
w hamulec ręczny  celu zapewnienia
wygody podczas uprawiania joggingu.

Regulacja hamulca ręcznego: 
Jeżeli działanie hamulca jest nieprawidłowe, 
należy pięcio- lub sześciokrotnie ścisnąć 
rączkę hamulca (A). Jeżeli problem nie został
usunięty, należy poluzować cylindryczny 
pierścień (B) hamulca w celu wyregulowania 
małego pierścienia (C), a następnie odsunąć
mały pierścień od rączki, aby docisnąć kabel. 
(Zachować ostrożność, aby nie dokręcić go zbyt mocno) 
W celu zablokowania pierścieni należy dokręcić 
pierścień cylindryczny (B) w stronę rączki, 
przytrzymując mały pierścień (C) w miejscu.

1 Aby korzystać z hamulca ręcznego 
należy upewnić się, że klocki hamulcowe 
ostały prawidłowo zamontowane. 
(patrz strona 1). Ściskając hamulec 
ręczny można zapewnić sobie lepszą 
kontrolę nad wózkiem podczas biegania
lub uprawiania joggingu.

2 W celu zmiany pozycji hamulca 
ręcznego na pałąku rączki, 
należy poluzować śrubę używając 
załączonego klucza imbusowego. 
Obrócić moduł hamulca ręcznego na pałąku rączki do momentu, 
gdy znajdzie się on w wygodnej dla użytkownika pozycji. 
Dokręcić śrubę w celu zamocowania hamulca ręcznego.



Opcjonalny 
uchwyt 
łączący 
umożliwia 
łatwe 
korzystanie 
z akcesoriów.

Wyłączny importer i dystrybutor marki
Baby Jogger w Polsce 

Budka

1 Mocowanie zaczepu do 
stelaża: Odpiąć siedzisko od 
stelaża w celu odsłonięcia 
miejsca montażu.
Przy pomocy śrubokrętu 
krzyżowego przymocować 
śruby zaczepu do stelaża.

3 Owinąć paski wokół stelaża 
i spiąć ze sobą. 

2 Mocowanie budki do 
zaczepu: Wsunąć stelaż 
budki do zaczepu
i zamocować śruby przy 
pomocy śrubokrętu 
krzyżowego.

4 Spiąć pas z rzepem budki 
owijając go wokół stelaża.

Kosz

1 Spiąć rzepami przednie 
paski kosza wokół rurki 
stelaża. Przód siedziska 
należy skierować ku górze 
w celu uzyskania dostępu 
do rurki stelaża

2 Owinąć tylne 
paski kosza 
wokół górnej 
rurki i spiąć 
ze sobą.

UWAGA: Tylna 
część kosza 
pokryta jest 
materiałem 
siatkowym, 
a przednia nie.

Akcesoria - Uchwyt Łączący Technologia  Szybkiego Składania

Składanie wózka: 
Wyjąć dziecko     
z siedziska. 
Zdjąć pasy 
zabezpieczające 
ze stelaża. 
Pociągnąć w górę 
za pas ułatwiający 
składanie z lekkim szarpnięciem.

Ostrzeżenie: 
Zawsze należy upewnić się, 
że pas zabezpieczający jest 
solidnie zapięty na stelażu 
przed rozpoczęciem 
korzystania z wózka!

EURO-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.
ul. Łokietka 155, 31-263 Kraków, Polska. www.dladzieci.euro-trade.pl

Podczas jazdy

Sterowanie tym wózkiem jest proste: Odpowiednie wyważenie umożliwia skręcanie dzięki lekkiemu naciskowi na 
rączkę, bez konieczności unoszenia przedniego koła.

Ponieważ troszczymy się o bezpieczeństwo twoje i twojego dziecka, odradzamy korzystanie z wózka w nocy. Jednakże, 
jeśli zdecydujesz się na jazdę po ciemku, proszę przymocować paski odblaskowe do kół i siedziska. Na pałąku rączki 
można także zamocować światła rowerowe. Akcesoria te dostępne są w większości sklepów z częściami do rowerów.

Chcąc zachować trwałość wózka należy pamiętać o regularnym wykonywaniu prostych prac konserwacyjnych. 
Konieczne jest regularne sprawdzanie, czy ciśnienie powietrza w oponach wózka jest takie samo (wartość wyrażona     
w psi), jak wskazanie na oponach. Co pewien czas należy upewnić się, że złącza i obszary składania są nadal              
w dobrym stanie. Jeżeli słyszalne jest skrzypienie lub wyczuwalne jest napięcie należy udać się z wózkiem do lokalnego 
sklepu
 z częściami rowerowymi w celu wykonania dodatkowego smarowania. Wszystkie naprawy mogą być wykonywane 
jedynie przez autoryzowanego przedstawiciela.

Czyszczenie Wózka 
Siedzisko tego wózka może być prane w pralce w zimnej wodzie z dodatkiem łagodnego środka piorącego.                   
W celu zminimalizowania kurczenia należy ponownie zamocować siedzisko do stelaża i pozostawić do wyschnięcia.

(Siedziska nie należy suszyć w suszarce!)
Należy upewnić się, że przed praniem usunięto stelaż z tylnej części siedziska. 

Koła można czyścić przy pomocy wilgotnej szmatki. Należy je dokładnie osuszyć przy pomocy miękkiego ręcznika lub 
szmatki.

Działanie promieni słonecznych może powodować blaknięcie pokrycia siedziska i wysuszanie opon, więc 
przechowywanie wózka wewnątrz budynku przedłuży jego atrakcyjny wygląd. Jednakże, w przypadku przechowywania 
wózka na zewnątrz, należy używać wodoszczelnego pokrowca w celu ochrony wózka przed niekorzystnym wpływem 
warunków pogodowych.

Sterowanie

W Ciemnościach

Konserwacja

Pranie

Czyszczenie kół 

Przechowywanie
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