
City Select - Instrukcja Montażu
Niesamowita zdolność zmiany kierunku jazdy o 360° 

• Produkt zgodny z BS EN 1888:2003 

Stelaż

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

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.

OSTRZEŻENIE: NIE przekraczać prędkości 3 mil/godz. (4,8 km/godz.) - nie należy pchać wózka biegając, 
uprawiając jogging, jazdę na wrotkach ani na rolkach.
OSTRZEŻENIE: Należy zapobiegać poważnym urazom dziecka stosując pasy bezpieczeństwa w każdej sytuacji.
OSTRZEŻENIE: Paczki lub dodatkowe akcesoria umieszczane na wózku mogą być przyczyną utraty jego 
stabilności.
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez nadzoru.
OSTRZEŻENIE: Dopuszczalne obciążenie kieszeni przy siedzisku to 2 funty (ok. 1 kg) oraz 15 funtów (ok. 7,5 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.  
OSTRZEŻENIE: Pozostawienie dziecka w wózku bez opieki może grozić niebezpieczeństwem.
OSTRZEŻENIE: Zawsze używać pasa krokowego w połączeniu z pasem biodrowym.
OSTRZEŻENIE: Przed użyciem wózka sprawdzić prawidłowość zamocowań gondoli lub siedzisk do ramy wózka.
OSTRZEŻENIE: Używać szelek gdy Dziecko zacznie samodzielnie siadać.
Nigdy nie należy używać wózka z oparciem w pozycji leżącej, jeżeli pasy bezpieczeństwa nie są prawidłowo zapięte.
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 45 lbs  /20,4 kg  na siedzisko 
(łączny ciężar pasażera i bagażu).

Wózek przeznaczony jest do przewożenia jednego dziecka. Można zakupić dodatkowe akcesoria, aby przystosować 
wózek do przewozu więcej niż jednego dziecka. 
(Maksymalna liczba pasażerów: 2 dzieci/na wózek)

Używanie części zamiennych innych niż dostarczone lub zatwierdzone przez producenta może stwarzać zagrożenie.

Przed wsadzeniem lub wyjęciem dzieci z wózka należy zablokować urządzenie hamujące.

Marka zapewniająca wyjątkową zwrotność

  
1 Odpakować wózek z pudełka 
i odłożyć koła na bok.
2 Odpiąć zatrzask ułatwiający 
przechowywanie, spinający stelaż.

3 Następnie pociągnąć 
dół stelaża w górę i w 
stronę przeciwną 
do pałąka rączki

4 Stelaż wózka 
zatrzaśnie się 
we właściwej pozycji.

5 Regulacja długości rączki: 
Wcisnąć szary przycisk na rączce 
i wysunąć lub wsunąć rączkę aż 
do uzyskania żądanej długości.

Przednie koło

1 Montaż przedniego koła:Unieść z przodu lewą 
część stelaża wózka. Wyrównać okrągły otwór 
w uchwycie koła z osią przedniego koła. Wsunąć 
przednie koło do otworu do momentu, gdy 
zatrzaśnie się we właściwej pozycji. Powtórzyć 
czynność z drugiej strony.

2 Demontaż przedniego koła: 
Wcisnąć szary płaski przycisk 
na uchwycie przedniego koła 
i wysunąć przednie koło.

3 Zakładanie jednopozycyjnego 
koła: Przesunąć szarą dźwignię, 
znajdującą się nad przednim 
kołem, w lewo. Powtórzyć 
czynność po przeciwnej stronie.

4 Zakładanie koła skrętnego: 
Przesunąć szarą dźwignię, znajdującą 
się nad przednim kołem, w prawo, 
aby zamocować element obrotowy. 
Powtórzyć czynność dla 
przeciwległego koła.



  

1 Montaż tylnego koła: Delikatnie 
wsunąć oś tylnego koła 
do otworu w stelażu do 
momentu, gdy koło zatrzaśnie się 
we właściwej pozycji.

2 Demontaż tylnego koła: 
Wcisnąć przycisk 
przypisany do koła 
i jednocześnie delikatnie 
zsunąć koło ze stelaża.

Zaciąganie hamulca parkowania: 
Delikatnie pociągnąć dźwignię 
hamulca do pozycji górnej, 
aż zostanie zatrzaśnięta we 
właściwym położeniu.

Zwalnianie hamulca parkowania: 
Ścisnąć palcami szare płaskie 
przyciski i pociągnąć do siebie. 
Pchnąć dźwignię w dół do momentu, 
gdy osiągnie pozycję równoległą do 
stelaża.

Tylne Koła

Hamulec

Pasy Bezpieczeństwa

  

  

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

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

3 Zapinanie pasów: 
Wcisnąć boczną górną
 prawą klamrę do klamry
 środkowej tak, 
by zablokowała się we 
właściwej pozycji. 
Powtórzyć czynność 
z drugiej strony.

4 Odpinanie pasów: 
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.

Budka

1 Mocowanie budki do stelaża: 
Przymocować zaczepy budki z boków stelaża siedziska.

UWAGA: Należy skorzystać z jednego z dwóch miejsc przeznaczonych 
do mocowania budki, w zależności od wzrostu dziecka.

 
Ostrzeżenie: 
Jeżeli budka używana jest w połączeniu 
z modułem siedziska należy zamocować 
siatkę do tylnej części budki chroniącej 
przed słońcem i przeciągnąć 
ją w dół za siedziskiem.



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

1 Montaż siedziska: 
Zamocować stelaż siedziska 
wyrównując pozycje zatrzasków
na stelażu i na tapicerce

Montaż siedziska:

1 Usunąć zatyczki zaczepu 
montażowego lekko 
pociągając za nie.

Umieszczanie siedziska na stelażu:

2 Odnaleźć docelową pozycję 
siedziska na stelażu wózka. 
Wyrównać zaczepy łączące 
z zaczepami montażowymi 
na stelażu wózka.

3 Wsunąć siedzisko w zaczepy do momentu 
zablokowania we właściwej pozycji. 
Przed rozpoczęcie korzystania z wózka 
upewnić się, że obydwie strony siedziska 
zostały solidnie przymocowane do stelaża.

Aby zdjąć siedzisko:
1. Wcisnąć szare płaskie 
przyciski na 
Zaczepie Łączącym
i pociągnąć w górę.

  
Ostrzeżenie:
Przed zdjęciem siedziska 
ze stelaża zawsze należy 
wyjąć z niego dziecko.

Siedzisko

  
   

Przechylanie siedziska

1 Ścisnąć dźwignię znajdującą się pod górną częścią
siedziska, za budką.

2 Pociągnąć w dół, aby opuścić
siedzisko i pociągnąć w górę by je
podnieść, do chwili gdy zostanie
zablokowane w żądanej pozycji.

Regulowany podnóżek z zagłębieniem

1 Wydłużanie lub skracanie 
podnóżka z zagłębieniem: 
Wcisnąć przyciski znajdujące 
się w dolnej części podnóżka 
z zagłębieniem i wsuwać 
go bądź wysuwać do chwili, 
gdy zablokuje się w żądanej 
pozycji.

2 Podnoszenie lub opuszczanie 
podnóżka z zagłębieniem: 
Wcisnąć przyciski znajdujące się
w górnej części podnóżka 
z zagłębieniem i pociągnąć 
go w górę bądź w dół do chwili, 
gdy zablokuje się w żądanej 
pozycji

Kosz

1 Zapiąć górne zatrzaski kosza wokół 
środkowej poprzeczki montażowej 
stelaża wózka.
2 Zapiąć górne zatrzaski kosza wokół 
bocznych poprzeczek montażowych 
stelaża wózka.

3 Zahaczyć górną przednią plastikową 
pętelkę o metalową gałkę znajdującą 
się z przodu stelaża. 
Powtórzyć czynność po przeciwnej stronie.

4 Zahaczyć dolną przednią 
pętelkę o haczyk znajdujący 
się za uchwytem 
przedniego koła.



Proste podnoszenie i składanie (opatentowane)

1 Składanie wózka: 
Wyjąć dziecko z siedziska. Jednocześnie pociągnąć 
w górę obydwa uchwyty ułatwiające składanie
z lekkim szarpnięciem.

2 Zapiąć mocowanie ułatwiające przechowywanie wokół stelaża,
 aby zapobiec rozkładaniu się stelaża podczas 
przenoszenia lub przechowywania.

Technologia  Szybkiego Składania

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.  

Chcąc zachować trwałość wózka należy pamiętać o regularnym wykonywaniu prostych prac konserwacyjnych.  
Opony tego modelu wózka są wypełnione pianką. Pomimo iż ciśnienie w psi zostało nadrukowane na oponie, nigdy 
nie pojawi się konieczność pompowania kół. 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 i płytę PE z tylnej części siedziska.

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

Przechowywanie
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
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Wyłączny importer i dystrybutor marki
Baby Jogger w Polsce 
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