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Handleiding 

 

 

 

  

⚫ Hoogwaardig aluminium frame 

 

⚫ 360 ° draaibaar lichaam 

 

⚫ Uitgerust met schokdempers 

 

⚫ Gekoppelde DUAL-Brake 

 

⚫ Opvouwbaar en draagbaar 

 

 

Model：Stef   Standard：EN 1888-2012 
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Gebruikers en verzorgers, lees deze specificatie zorgvuldig door en bewaar deze 

op de juiste wijze voor latere raadpleging. Het kan van invloed zijn op de 

veiligheid van kinderen als u deze instructies niet opvolgt. 

1. De functie van de kinderwagenbak is geschikt voor de baby vanaf zes maanden. 

Gebruik de kinderwagen wanneer kinderen alleen kunnen zitten. De functie van 

de kinderwagenbak moet met het frame worden gebruikt. Vergeet niet om de 

gordel te verwijderen, het maximale gewicht is 9 kg; De functie van de stoel is 

geschikt voor de baby van 6 tot 36 maanden, het maximale gewicht is 15kg. 

2. . De verpakking tasje kan verstikkingsgevaar van uw kinderen veroorzaken. 

3. Zorg ervoor dat alle vergrendelingsapparaten zijn vastgemaakt voor gebruik. 

4. Gebruik altijd het veiligheidssysteem. 

5. Laat uw kind nooit zonder toezicht achter. 

6. Het zal de stabiliteit van de wandelwagen met enig gewicht op het stuur 

beïnvloeden. 

7. U moet het remapparaat inschakelen, zodra de wandelwagen is gestopt 

    Overgewicht zal de functies van de kinderwagen beschadigen 

8. Accessoires en reserveonderdelen, geleverd door niet-fabrikanten mag u niet 

gebruiken. 

9.Zorg ervoor dat kinderen veilig zijn bij het verstellen van de beweegbare pas 

van de wagen. 

10. Zorg ervoor dat uw kind weggehouden wordt tijdens het ontvouwen en   

vouwen van dit product om letsel te voorkomen. 

11.Het winkelmandje met een maximumgewicht (3 kilo), niet overschrijden. 

12. Draag geen twee of meer kinderen. 

13. Kinderen mogen niet uit de vangrail klimmen of op de stoel gaan staan. 

14.De zorgverleners dienen het remapparaat in te schakelen wanneer kinderen in 

of uit een wagen stappen. 

15. Laat uw kind niet met dit product spelen. 

 

Waarschuwing 
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Deels Naam 

Directionele 

onderdelen 

Voorwiel beugel 

Zonwering 

Knop 

Achterwiel 

 

  

Voor Hand leuning 

Seat pad 

Voorwiel 

Opslag mand 

Achterste wiel beugel 

Socket  

Handvat 
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achterwiel voorwiel 

Frame Voorkant leuning 

Leg schede 
kinderwagen 

lichaam/stoel 

Voor gebruik 

Lees de gids aandachtig en bewaar hem voor later. Volg de gids om de veiligheid van 

kinderen te waarborgen. 
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Zoals op afbeelding 1 te zien is, trek je de standaard van het voorwiel 

omhoog en keer je naar afbeelding 2. Met het klikgeluid breidt het uit. 

Verplaats dan 90 ° naar foto 3, trek de hendel omhoog met het klikgeluid, 

plaats het en draai naar afbeelding 4. 

1. 
2. 

3. 
4. 

Installatie stappen 

Uitvouwen frame 
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De voorwiel installatie en verwijdering 

Installatie: Zoals getoond in figuur 5, maak de A-as van het voorwiel gericht op het onderste 

gat van B, breng B opwaartse kracht in volgens de richting van de pijl en vervolgens wordt 

het voorwiel stevig geïnstalleerd totdat een 'klik' hoorbaar is. Gebruik dezelfde methode om 

het andere achterwiel te installeren, zoals weergegeven in figuur 6. 

verwijderen: zoals getoond in figuur 6, druk op de witte knop E, tegelijkertijd, de pijl naar 

beneden op het voorwiel volgens de richting, het wiel moet gemakkelijk worden verwijderd 

zoals figuur 7. 

Installatie stappen 

 

De installatie en verwijdering van het achterwiel 

installatie: duw de achterwielas tegen het gat van het frame, zoals 

weergegeven in afbeelding 8, tot een 'klik' klinkt om aan te geven dat de 

installatie is voltooid en beveiligd. Gebruik dezelfde methode om het 

andere achterwiel te installeren, zoals weergegeven in figuur 9. 

verwijderen: zoals getoond in afbeelding 10, druk op knop H om het 

achterwiel te ontgrendelen, trek het wiel naar buiten, het wiel moet 

gemakkelijk worden verwijderd. 

A 

B 
B 

A 

5. 
6. 

7. 

E B 

A 

8. 9. 10. 

H 
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Seat installatie en verwijdering 

1, zoals weergegeven in afbeelding 14, gebruik klittenband om de ijzeren wijn 

vast te houden. 

2, installatie: zoals weergegeven in afbeelding 15, invoegen in beide zijden op 

hetzelfde moment, tot het horen klikken klinkt, is geïnstalleerd. En zorg ervoor 

dat je het niet omhoog kunt trekken, gemonteerd als afbeelding 16. 

3, verwijderen: zoals weergegeven in afbeelding 16, druk op de knop volgens de 

richting van de pijl en trek tegelijkertijd omhoog als afbeelding17. 

Leuning installatie en verwijdering 

1. Installatie: zoals te zien in afbeelding 11, de leuning in de richting invoegen van de 

pijl, installatie met een klikgeluid afkomstig van beide kanten. Pak dan de 

handleuning, zorg ervoor dat je hem niet omhoog kunt trekken, hij is klaar. als 

afbeelding 12. 

2. Verwijdering: als afbeelding 12 drukt u op beide knoppen die zich aan het einde 

van de pijlrichting bevinden en trekt u vervolgens een handleuning omhoog, zoals 

weergegeven in afbeelding13. 

11. 
13. 12. 

15. 16. 17. 14. 

Installatie stappen 
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het vinden van het markeergedeelte op afbeelding 18.passing van de ritssluiting 

en ritssluiting zoals te zien is op afbeelding 20. met het tongvormige deksel van 

beenschede houdt leuning vast, zoals te zien in figuur 21. Plak ten slotte op velcro 

als afbeelding 22. 

Leg schede installatie en verwijderen 

18. 19. 

20. 22. 21. 

Installatie stappen 

 Luifel Installatie en verwijderen 

(1) Zoek naar het gedeelte op de foto 23. dat is ingevoegd tot je een klikgeluid hoort, 

het is klaar als afbeelding 24. (2) installeer als afbeelding 25 de rits en rits tot aan de 

einddirigent van de pijl. (3) Zoals te zien is in afbeelding 27, hoeft u alleen maar de 

ritssluiting en demontage uit te schakelen, ze volgen afbeelding 28 en heffen op terwijl 

u op de knop drukt terwijl afbeelding 28 klaar is met verwijderen. 

23. 24. 25. 

26. 27. 28. 

Installatie stappen 
 



 9 

 

Instructie  

1. De positie gemarkeerd met A van afbeelding 29 is het rempedaal van het 

achterwiel. Naar beneden duwen kan remmen, de klinknagel iets aanraken, omdat de 

richting naar rechts los kan raken en niet kan remmen. 

2. Zoals geïllustreerd in afbeelding 30. De knop van B is in de richting van de staat, 

druk hem zachtjes naar afbeelding 31. De knop van C staat in de universele 

wieltoestand. 

A 

De hoogte van het verstellen van de hendel 

Zoals geïllustreerd in afbeelding 32, drukt u op de knop en vervolgens maakt u 

hem los, de hendel bevindt zich in de reducerende stand. Integendeel, de knop 

omhoog trekken als afbeelding 33, daarna losmaken kan naar afbeelding 32 

draaien, het handvat bevindt zich in opgaande staat. 

 Rem/ Richting 

B 
C 

29. 30. 31. 

32. 
33. 

losgelaten 

Remd 
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Duw de stapel naar de pijl richting, om 

de zonwering aan te passen. 

 

H 
J 

M 

E 

A 

C 

B 

41. 

42. 

34. 

Zonwering aanpassen 

44. 43. 

D 

 Veiligheidsgordel 

met 

Zoals op de afbeelding te zien is: plaats de 

veiligheidsgordel als afbeelding 35 in de 

mand met het katoenen kussen als afbeelding 

36 of in de mand zonder katoenen kussen als 

afbeelding 37. Zoals getoond op afbeelding 

38, steekt u de gesp in het gat in de richting 

van de pijl. Dan zet je de 180 om te zorgen 

dat de gespen op hun plaats worden 

geïnstalleerd zoals op afbeelding 39,40. 

Anders, verwijder de gespen uit de gaten, de 

mand zonder veiligheidsgordel zoals 

afbeelding 36,37. 

Bevestigingssysteem 

verwijderd/geassembleerd 

38. 37. 

36. 

35. 

39. 40. 

Gebruikers instructie 

 

1.Riem bevestigen: Zoals weergegeven in afbeelding 41, plaats eerst A.B in C. D 

afzonderlijk, resulterend in afbeelding 42. Plaats vervolgens het deel H.J in de inkeping 

van deel M. De riem van de sluiting is ok met klikgeluid. De gordel krachtig aan trekken 

om hem vast te maken als afbeelding 43. 

2. Plaats de riemopening 

Zoals weergegeven in afbeelding 44, drukt u op de knop E, waarna de veiligheidsgordel 

automatisch wordt geopend. Teken dan A.B. van C.D respectievelijk. 
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Kinderwagen conversie 

1. Als de vouwsluitingen van afbeelding A.B.C zijn dichtgeknoopt, alstublieft gebruik van de 

functie van de stoel. 

2.Wanneer de vouwsluitingen van afbeelding A.B.C opstaan. Gebruik alstublieft de functie van de 

kinderwagenbak. 

WAARSCHUWING: 

● De functie van een kinderwagenbak is geschikt voor de baby in zes 

Maanden, het maximale gewicht is 9 kg; De functie van de stoel is geschikt voor de baby in 6 tot 

36 maanden, het maximale gewicht is 15kg. 

● Moet de veiligheidsgordel verwijderen bij het gebruik van de kinderwagenbak, zoals afbeelding 

36,37.moet de veiligheidsgordel gebruiken bij gebruik van een kinderzitje, zoals afbeelding 

39,40. 

● Gebruik de stoel niet als kinderwagen afzonderlijk, maar samen met het chassis. 

 

A 

B 

C 

Overgang 

Stoel aanpassen 

45. 
46. 

47. 

48. 49. 50. 

Instructie van de gebruiker  
 

 

Zoals geïllustreerd in beeld 48, het optrekken van de stoel aan te passen 

delen van de rug. vervolgens, omhoog trekken of naar beneden duwen 

van de stoel, het aanpassen van de stoel zoals geïllustreerd in de 

afbeelding 49,50. 
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Vouwinstructie 

1.Zoals geïllustreerd in afbeelding 56, Verwijder eerst de stoel en trek 

het plastic handvat volgens de richting van de pijl, zoals weergegeven in 

57. Op hetzelfde moment, naar beneden te duwen en het vouwen van de 

hendel als de afbeelding 58. 

 

2.As geïllustreerd in afbeelding 59, druk op de knop volgens de richting 

van de pijl A, op hetzelfde moment, het optillen van de hendel en het 

inpakken van de auto volgens de richting van de pijl B, als de foto 60.61. 

 

56. 

59. 

58. 

 

57. 

61. 60. 

A 

B 
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Onderhoud 

 

1. Controleer uw babywagen regelmatig, of er een schroef loszit of als er 

onderdelen verouderen. 

 

2. Wanneer materiaal en stiksel barsten, vervang en repareert u op tijd indien 

nodig. 

 

3. Houd de wandelwagen schoon. Verbied het plaatsen van scherpe voorwerpen   

in de wandelwagen om te vermijden dat kinderen zich pijn te doen. 

 

   4.  Overbelast de babywagen niet.. 

 

   5.  Was textiel met een neutraal reinigingsmiddel en warm water (10 ℃ ~ 40 ℃), 

   . 

 

    6.  Alle draaiende delen op tijd smeren met de juiste olie. 

 

    7.  Volg bij het demonteren de instructies zorgvuldig om onnodige  

        beschadiging te voorkomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


