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Cześć, 

dziękujemy za zaufanie. Miło nam powitać 
Was w rodzinie skiddoü. Cieszymy się 
niezmiernie, że dołączyliście do naszego 
grona. Od teraz wspólnie będziemy dbać 
o tych, którzy sami o siebie jeszcze nie 
potrafią.

skiddoü to marka stworzona, by sprawiać 
uśmiech na twarzach dzieci i rodziców. 
Wierzymy, że gdy rodzi się dziecko, cały 
świat się śmieje. Naszą misją jest tworzenie 
bezpiecznych, ergonomicznych, stylowych 
i trwałych produktów, pozwalających Wam 
wspólnie odkrywać świat.

Jesteśmy pełni nadziei, że wybrany przez 
Was produkt ułatwi codzienność oraz 
będzie towarzyszyć Wam na każdym etapie 
wspólnej przygody. Największą nagrodą 
będzie dla nas Wasza radość!

Z uśmiechem,

PL instrukcja obsługi

zespół skiddoü
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Prosimy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi 
i zachować ją na przyszłość. Nieprzestrzeganie zawartych 
tu instrukcji może mieć wpływ na bezpieczeństwo dziecka.

WAŻNE -  PRZECZYTAJ 
UWAŻNIE I ZACHOWAJ 
NA PRZYSZŁOŚĆ JAKO 
ODNIESIENIE
OSTRZEŻENIE
 
• Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.
• Upewnij się przed użyciem, czy wszystkie 

urządzenia blokujące są włączone.
• Aby uniknąć obrażeń, upewnij się, czy dziecko 

jest odsunięte kiedy rozkłada się lub składa 
niniejszy wyrób.

• Nie pozwalaj dziecku bawić się tym wyrobem.
• Sprawdź, czy urządzenia mocujące gondole 

lub siedzisko lub fotelik samochodowy są 
prawidłowo załączone przed użyciem.

• Niniejszy wyrób nie jest odpowiedni do biegania 
ani jazdy na rolkach.

• Używaj sytemu blokady kół podczas 
umieszczania i wyjmowania dzieci.

• Każde dodatkowe obciążenie umieszczone  (np. 
na bokach, na oparciu lub na ramie wózka) 
powoduje pogorszenie stabilności wózka.
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• Wózek jest przeznaczony do przewożenia 
maksymalnie jednego dziecka.

• Nie należy używać akcesoriów niezatwierdzonych 
przez producenta. Można stosować tylko części 
dostarczone lub zalecane przez producenta lub 
dystrybutora.

• Nie używać wózka z dodatkową platformą.
• Przed przystąpieniem do użytkowania wózka 

upewnij się, że wszystkie koła są prawidłowo 
zamontowane. 

• Upewnij się, że dziecko nie dotyka żadnych 
ruchomych elementów podczas regulacji wózka, 
w przeciwnym razie może odnieść obrażenia.

• Nigdy nie poruszaj się razem z wózkiem po 
schodach, lub schodach ruchomych, gdy 
dziecko jest wewnątrz wózka.

• Wjeżdżając pod krawężnik lub inny stopień 
należy podnieść przednie zawieszenie.

• Regularnie sprawdzaj swój wózek pod kątem 
oznak zużycia lub uszkodzenia. Dokładnie 
zapoznaj się z instrukcjami konserwacji 
i czyszczenia.

• Nie używaj, jeśli jakakolwiek część produktu jest 
uszkodzona lub jej brakuje.

• Podczas składania i rozkładania wózka 
należy zachować ostrożność, aby uniknąć 
potencjalnych obrażeń palców i innych części 
ciała.

• Przed przenoszeniem złożonego wózka upewnij 
się, że blokada jest zatrzaśnięta.

• W przypadku przewożenia noworodków zawsze 
używaj pozycji najbardziej odchylonej.

• Montaż i przygotowanie wózka muszą być 
wykonane przez osoby dorosłe.

• Zachowaj ostrożność podczas regulacji 
mechanizmów (rączka, oparcie) w obecności 
dziecka.
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• Regularnie sprawdzaj uchwyt (lub uchwyty) i spód 
korpusu, aby upewnić się, że nie ma śladów 
złamania lub uszkodzenia.

• Nie pozostawiać wózka z dzieckiem na 
powierzchni pochyłej, nawet jeśli hamulec został 
zablokowany.

• Nie stawiać produktu w pobliżu otwartego ognia 
lub innych źródeł gorąca.

• Wózek należy przechowywać w miejscu 
niedostępnym dla dzieci.

• Maksymalne obciążenie koszyka wynosi 3 kg.
• Maksymalne obciążenie torby wynosi 1,5 kg.
• Niniejszy produkt spełnia wymagania normy EN 

1888-1:2018.

Dotyczy spacerówki: 
OSTRZEŻENIE
 
• Zawsze używaj systemu zapięć.
• Produkt przeznaczony jest dla dzieci o wieku/

wadze: od 0 miesięcy do maksymalnie 15 kg.
• Należy ustawić oparcie spacerówki do najniższej 

pozycji, gdy korzysta z niego noworodek.
• Pasy bezpieczeństwa powinny być regulowane 

każdorazowo, aby dziecko było prawidłowo 
zabezpieczone. Niedopasowane pasy mogą 
tworzyć pętle, i stwarzać ryzyko uduszenia.
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Dotyczy gondoli:
OSTRZEŻENIE
• Ten produkt jest odpowiedni tylko dla dziecka, 

które nie może samodzielnie usiąść, przewrócić 
się i nie może się podnieść jego ręce i kolana. 
Maksymalna waga dziecka: 9 kg

• Nie wolno dodawać kolejnego materaca 
na wierzchu materaca dostarczonego lub 
zalecanego przez producentów.

• Gondola nie pełni funkcji nosidełka dla dziecka. 
Rączka gondoli służy jedynie do montażu 
i demontażu gondoli w ramie wózka.

• UWAGA! Gondola przeznaczona jest do 
mocowania wyłącznie do stelaża wózka Oslo.

Dotyczy fotelika samochodowego marki 
skiddoü:
• Wózek Oslo może być oferowany w zestawie 

z kompatybilnym fotelikiem samochodowym 
marki skiddoü. Produkt przeznaczony jest dla 
dzieci od urodzenia do 13 kg.

• Jeśli stosuje się fotelik samochodowy z wózkiem 
to należy pamiętać, iż nie zastępuje on kołyski 
ani łóżeczka. Jeśli dziecko potrzebuje snu 
powinno się je umieścić w gondoli, kołysce lub 
w łóżeczku.
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Lp. nazwa ilość

A Stelaż wózka 1

B Gondola z materacem 1

C Siedzisko 1

D Tylne koła 2

E Osie do tylnych kół 2

F Przednie koła 2

G Pałąk zabezpieczający 1

H Pokrowiec na nóżki dla siedziska 1

I Pokrowiec do gondoli 1

J Dodatkowy daszek do budki w gondoli i siedzisku 2

K Torba 1

L Przewijak (mata do przewijania) 1

M Moskitiera 1

N Folia przeciwdeszczowa 1

I. Elementy wózka
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II. Instrukcja obsługi

ROZKŁADANIE WÓZKA

Aby rozłożyć wózek, odbezpiecz najpierw blokadę, znajdującą się 
na ramie wózka (rys. 1a), następnie  pociągnij prowadnicę wózka 
w górę, aż do całkowitego rozłożenia wózka (rys. 1b, 2).

MONTAŻ I DEMONTAŻ TYLNYCH KÓŁ

Aby zamontować tylne koła, najpierw zamontuj metalowe osie 
(dołączone osobno do zestawu wózka – rys. E) do tylnych kół 
(rys. 3a), następnie umieść koło w odpowiednich otworach, 
znajdujących się w tylnym zawieszeniu i dociśnij je aż do momentu 
ich zablokowania (rys. 3b). 

Uwaga! Przed rozpoczęciem użytkowania upewnij się, że wszystkie 
koła są prawidłowo zamontowane.

Aby zdemontować tylne koła, wciśnij przycisk w tylnym zwieszeniu 
(rys. 4) i wysuń koło (rys. 5).

MONTAŻ I DEMONTAŻ PRZEDNICH KÓŁ OBROTOWYCH

Aby zamontować przednie koła, najpierw zdejmij plastikowe 
zatyczki z ich osi (rys. 6a), następnie wciśnij ich osie w otwory 
znajdujące się w przednim zawieszeniu aż do charakterystycznego 
„kliknięcia” (rys. 6b).

Aby koła zdemontować wciśnij przycisk znajdujący się w górnej 
części mechanizmu obrotowego (rys. 7) i wysuń oś koła. 

Wózek posiada system obrotowych kół skrętnych z możliwością 
blokady do jazdy prosto. Aby koła były skrętne, przekręć 
pokrętło, znajdujące się w górnej części zaczepu koła, w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Aby koła zablokować 
przekręć pokrętło w przeciwnym kierunku (rys. 8).
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REGULACJA WYSOKOŚCI PROWADNICY

Wózek posiada regulację wysokości prowadnicy. Aby dokonać 
regulacji, wciśnij okrągłe przyciski, znajdujące się po obu stronach 
prowadnicy w górnej części, a następnie ustaw właściwą wysokość 
(rys. 9).

HAMULEC POSTOJOWY (URZĄDZENIE PARKUJĄCE)

Wózek wyposażony jest w hamulec postojowy (urządzenie 
parkujące). Aby zablokować hamulec, wciśnij jego stopkę (rys. 10). 
W celu odblokowania, unieś stopkę.

UWAGA! Przed rozpoczęciem jazdy upewnij się, że hamulec jest 
odblokowany.

UWAGA! Zawsze blokuj hamulec postojowy, gdy pozostawiasz 
wózek na powierzchni pochyłej.

UWAGA! Hamulec nie służy do spowalniania wózka. Należy go 
blokować po całkowitym zatrzymaniu wózka.

REGULACJA TWARDOŚCI ZAWIESZENIA

Wózek posiada regulację twardości tylnego zawieszenia. Aby 
dokonać regulacji, przesuń dźwignię znajdującą się pod tylnym 
zawieszeniem (rys. 11). Czynność wykonaj przy obu tylnych kołach. 
Zawieszenie posiada 2 ustawienia: twarde i miękkie.

 
DODATKOWA AMORTYZACJA GONDOLI I SIEDZISKA

Wózek posiada dodatkową amortyzację gondoli i siedziska. 
Amortyzatory posiadają regulację twardości. Aby ustawić twarde 
zawieszenie przekręć pokrętło w dolnej części amortyzatora 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Aby ustawić miękkie 
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zawieszenie, przekręć pokrętło w przeciwną stronę (rys. 12).

MONTAŻ I DEMONTAŻ GONDOLI

Aby zamontować gondolę, dociśnij ją do stelaża wózka, tak 
aby adaptery, znajdujące się na bokach gondoli, zablokowały 
się w zaczepach znajdujących się na stelażu wózka (rys. 13). 
Zablokowanie nastąpi automatycznie.

UWAGA! Przed rozpoczęciem użytkowania upewnij się, że gondola 
jest prawidłowo zamontowana.

Aby zdemontować gondolę, wciśnij przyciski znajdujące się na 
adapterach po bokach gondoli (rys. 14) i pociągnij w górę.

UWAGA!  Gondola może być montowana tylko tyłem do kierunku 
jazdy (dziecko przodem do opiekuna prowadzącego wózek). 

REGULACJA OPARCIA W GONDOLI

Gondola posiada regulację kąta oparcia. Aby zmienić kąt 
nachylenia oparcia należy ustawić w odpowiednim miejscu 
metalową podpórkę, znajdującą się pod materacem (rys. 15).

BUDKA GONDOLI I UCHWYT DO PRZENOSZENIA GONDOLI

Gondola wyposażona jest w budkę. Jej stelaż pełni również funkcję 
uchwytu do przenoszenia (jest to uchwyt do przenoszenia tylko 
i wyłącznie samej gondoli – nie całego wózka). UWAGA! Zanim 
podniesiesz gondolę trzymając za uchwyt w budce, ustaw go 
w pozycji pionowej (prostopadle do ziemi). Budka posiada regulację 
położenia. Aby ustawić budkę w żądanej pozycji, wciśnij przyciski 
znajdujące się u jej nasady (rys. 16).

MONTAŻ I DEMONTAŻ SIEDZISKA
Siedzisko montujemy i demontujemy tak samo jak gondolę (patrz 
MONTAŻ I DEMONTAŻ GONDOLI) (rys. 17, 18). Siedzisko może być 
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montowane zarówno przodem jak i tyłem do kierunku jazdy (rys. 19, 
20).

UWAGA! Upewnij się, że siedzisko jest prawidłowo zamontowane 
przed rozpoczęciem użytkowania.

PASY BEZPIECZEŃSTWA

Siedzisko wyposażone jest w 5-punktowe pasy bezpieczeństwa. 
Rozepnij pasy, wciskając przycisk na centralnej klamrze (rys. 21a), 
usadź dziecko, wyreguluj długość pasków, tak aby przylegały 
do ciała dziecka, ale go nie uciskały, a następnie umieść widełki 
wszystkich pasków do centralnej klamry według kolejności 
wskazanej na rysunku (rys. 21b, 21c).

BARIERKA BEZPIECZEŃSTWA

Aby zamontować barierkę, wsuń jej zaczepy w uchwyty znajdujące 
się w podłokietnikach. Aby ją zdemontować, wciśnij przyciski 
znajdujące na spodzie uchwytów (rys. 22). Barierka jest uchylna. 
Oznacza to, że można ją wypiąć z jednej strony, odchylić na bok 
w celu posadzenia dziecka (rys. 23).

UWAGA! Barierka jest elementem dodatkowym i nie zwalnia 
z obowiązku stosowania 5-punktowych pasów bezpieczeństwa.

REGULACJA PODNÓŻKA

Wózek posiada regulowany podnóżek. Aby go ustawić we właściwej 
pozycji, wciśnij przyciski po obu jego stronach (rys. 24).

REGULACJA OPARCIA
Siedzisko posiada 4-stopniową regulację oparcia. Aby opuścić 
oparcie, pociągnij za dźwignię w jego tylnej części (rys. 25). Aby 
oparcie unieść, pchnij je w górę. Zablokowanie na poszczególnych 
pozycjach nastąpi automatycznie.
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BUDKA SIEDZISKA

Aby zamontować budkę, wepnij jej zaczepy w uchwyty znajdujące 
się na podłokietnikach (rys. 26). Aby ją zdemontować, wciśnij 
przyciski w tylnej części zaczepów i wysuń w kierunku wskazanym 
strzałką (rys. 27).

Budka posiada regulację położenia. Aby dokonać regulacji 
przesuń front budki do przodu lub do tyłu (rys. 28). Budka posiada 
dodatkową sekcję, która pozwala pochylić ją do przodu. Aby 
rozłożyć dodatkową sekcję, odsuń suwak w tylnej części budki (rys. 
29).

FOLIA PRZECIWDESZCZOWA

Wózek posiada folie przeciwdeszczową z wywietrznikiem na 
wysokości twarzy dziecka. Aby ją zamontować podłóż jeden koniec 
pod podnóżek lub tył gondoli, a drugi naciągnij na budkę (rys. 30, 
31). Folia przeznaczona jest do gondoli i siedziska.

MOSKITIERA

Gondola wózka wyposażona jest w moskitierę. Aby ją zamontować 
przymocuj jeden z końców do zewnętrznej  części budki za pomocą 
nap, a drugi naciągnij na tył gondoli. (rys. 32).

ZMIANA WYSOKOŚCI PASÓW NARAMIENNYCH 

Aby zmienić wysokość pasów, wyciągnij plastikową klamrę, 
znajdującą się pod poszyciem, za oparciem wózka (rys. 33a) i przełóż 
w żądane miejsce przez przednie poszycie oparcie wózka (rys. 33b, 
33c).

MONTAŻ FOTELIKA SAMOCHODOWEGO Z ADAPTERAMI

Zamontuj dodatkowe adaptery w zaczepy znajdujące się na stelażu 
wózka (rys. 34), a następnie wepnij zaczepy fotelika w adaptery (rys. 35). 
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UWAGA! Adaptery do fotelika samochodowego nie są dołączone do 
zestawu wózka Oslo. Można je dokupić jako dodatkowy produkt  
w ofercie produktów skiddou .

DEMONTAŻ FOTELIKA SAMOCHODOWEGO I ADAPTERÓW

Aby zdemontować fotelik, wciśnij przyciski znajdujące się na jego 
krawędziach po obu stronach (rys. 36) i pociągnij za uchwyt do góry. 
Aby zdemontować adaptery wciśnij przyciski znajdujące się po ich 
wewnętrznej stronie i pociągnij do góry (rys. 37).

SKŁADANIE WÓZKA

Przed złożeniem wózka zdemontuj siedzisko lub gondolę. Aby 
złożyć stelaż wózka wciśnij przycisk znajdujący się w górnej części 
prowadnicy po prawej stronie (rys. 38A), następnie pociągnij do 
góry dźwignie znajdujące się po obu stronach prowadnicy (rys. 38B) 
i pchnij ją w dół aż do całkowitego złożenia (rys. 39, 40).

III. Konserwacja i czyszczenie

Użytkownik jest odpowiedzialny za regularną konserwację wózka. 
Ze względu na jego przeznaczenie (użytkowanie na zewnątrz przy 
różnych warunkach atmosferycznych i na różnych nawierzchniach) 
przestrzeganie poniższych warunków konserwacji jest czynnikiem 
niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania.

1. Metalowe elementy można czyścić wilgotną szmatką 
z użyciem delikatnego detergentu. Po czyszczeniu należy 
wytrzeć produkt do sucha aby zapobiec korozji.

2. Ramę należy czyścić miękką, wilgotną szmatką i łagodnym 
detergentem, usuwając nadmiar wody suchą szmatką.

3. Tapicerkę można przemywać delikatnie wilgotną ściereczką 
z użyciem delikatnego środka myjącego. Nie należy 
prać elementów wózka w pralce, wirować mechaniczne 
ani długotrwale namaczać ze względu na zastosowanie 
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elementów konstrukcyjnych (usztywnienia, wzmocnienia, 
wypełnienia). Przed praniem należy zawsze sprawdzić 
wszystkie symbole na metkach. Podczas suszenia nie 
wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 
Poszewkę na materac w gondoli można prać ręcznie 
w temperaturze maks. 30°C.

4. Nie należy używać wybielacza. Używać wolno jedynie 
delikatnych detergentów.

5. Jeśli produkt uległ zmoczeniu, należy wytrzeć metalowe 
elementy do sucha i pozostawić rozłożony wózek do 
całkowitego wyschnięcia w miejscu o dobrej wentylacji, aby 
zapobiec powstawaniu pleśni.

6. Nie należy narażać produktu na długotrwałe działanie 
promieni słonecznych, ponieważ tapicerka oraz plastikowe 
elementy mogą ulec odbarwieniu lub uszkodzeniu.

7. Części ruchome należy okresowo konserwować używając 
szybko odparowujących środków czyszcząco-smarujących.

8. Należy regularnie sprawdzać ustawienie pasów 
bezpieczeństwa i innych elementów posiadających możliwość 
regulacji.

9. Należy regularnie czyścić koła, hamulce i elementy 
zawieszenia z piasku, soli i innych zabrudzeń. Nie należy 
używać smaru w miejscach, do których może dostać się piach.

10. Unikać kontaktu ze słoną wodą (woda morska, morska 
bryza, sól drogowa), aby uniknąć korozji. W przypadku 
narażenia wózka na działanie słonej wody, należy możliwie jak 
najszybciej opłukać ramę i koła czystą, słodką wodą.

11. Nie należy dokonywać żadnych modyfikacji produktu.
12. Używać tylko oryginalnych części zamiennych, 

zatwierdzonych przez producenta.
13. Dopuszczalny przedział temperatur użytkowania wózka: od -5 

do +35 °C.

IV. Warunki gwarancji

1. Gwarantem jest skiddoϋ Polska Sp. z o.o. Sp. k. siedzibą 
w Kopanina 34, 60-105 Poznań, Poland. 
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2. Gwarancja dotyczy produktów marki skiddoü.
3. skiddoϋ Polska Sp. z o.o. Sp. k. gwarantuje sprawne działanie 

produktu zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi 
opisanymi w instrukcji obsługi.

4. Gwarancja jest udzielana na okres 24 miesięcy, licząc od daty 
wydania towaru. W przypadku zakupu produktu przez firmę 
(faktura VAT) gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy.

5. Istnieje możliwość przedłużenia okresu ochrony gwarancyjnej 
o kolejne 12 miesięcy. Warunkiem przedłużenia jest 
zarejestrowanie produktu poprzez wypełnienie formularza 
dostępnego na stronie internetowej www.skiddou.com.

6. Gwarancja obowiązuje w kraju, w którym zakupiono produkt.
7. Gwarancja producenta nie jest zbywalna i dlatego może być 

przedmiotem roszczenia tylko pierwszego nabywcy.
8. Ujawnione wady będą usunięte bezpłatnie w okresie 

gwarancji przez Gwaranta.
9. Klient (reklamujący) jest zobowiązany do zgłoszenia reklamacji 

przez stronę internetową www.skiddou.com. Instrukcja 
zgłaszania i wysyłki reklamowanego produktu jest dostępna 
na stronie.

10. Ewentualne wady lub uszkodzenia produktu ujawnione 
i zgłoszone w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie 
w możliwie najkrótszym terminie, nieprzekraczającym 21 dni 
roboczych, licząc od momentu otrzymania reklamowanego 
produktu przez Gwaranta. W uzasadnionych przypadkach, 
termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni.

11. Wady lub uszkodzenia sprzętu powinny być zgłoszone do 
Gwaranta niezwłocznie po ujawnieniu się ich.

12. Klientowi przysługuje prawo do wymiany towaru na inny, 
posiadający te same lub zbliżone parametry techniczne 
(również kolorystykę) w przypadku, gdy Gwarant uzna, 
że usunięcie wady nie jest możliwe.

13. Gwarancja będzie respektowana jedynie w przypadku 
dołączenia do reklamowanego urządzenia opisu uszkodzenia, 
wszystkich akcesoriów, które klient otrzymał podczas kupna 
urządzenia oraz kopii dowodu zakupu zawierającego datę 
sprzedaży.
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14. Gwarancją nie są objęte: naturalne zużycie związane 
z eksploatacją, uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego 
i niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, uszkodzenia 
lub rozdarcia wynikłe z winy nabywcy, płowienie tkanin 
spowodowane długotrwałym działaniem promieni 
słonecznych, pranie w nieodpowiedniej temperaturze, 
uszkodzenia mechaniczne, elektryczne, termiczne, ingerencje 
cieczy lub celowe uszkodzenia i wywołane nimi wady, 
samowolne przeróbki.

15. Gwarant może odmówić wykonania naprawy w przypadku 
śladów nieautoryzowanej naprawy lub uszkodzenia tabliczki 
znamionowej.

16. W przypadku gdy usterka nie jest objęta gwarancją 
producenta, Gwarant może zaproponować wykonanie 
usługi odpłatnej. Klient zostanie poinformowany o kosztach 
naprawy, a naprawa zostanie wykonana wyłącznie za jego 
zgodą.

17. Gwarant nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku 
niemożności korzystania z produktu będącego w naprawie.

18. Produkty do reklamacji przyjmowane są wyłącznie czyste 
i w kartonowym opakowaniu (oryginalnym lub zastępczym).

19. Dostarczenie produktu w stanie niekompletnym lub brak 
odpowiedniego opakowania może stanowić podstawę do 
odmowy naprawienia produktu lub przedłużenia okresu 
naprawy, w związku z niezachowaniem warunków gwarancji.

20. Zasady przetwarzania danych osobowych Klienta w ramach 
świadczenia gwarancyjnych określa Polityka Prywatności. 
Wypełniając formularz reklamacyjny Klient zapoznaje się 
z klauzulą informacyjną.

21. Gwarancja na produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie 
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi.
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