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Opis

Opis
Gdzie co jest?

Dolne mocowanie 
fotelika dla niemowląt

fotelik dla niemowląt i przewozić jednocześnie jeszcze 
jedno samodzielnie siedzące dziecko. Fotelik dla niemow-
ląt można stosować w połączeniu z wózkami Croozer Kid 
Plus i Croozer Kid tylko na utwardzonych nawierzchniach.

Kiedy wolno stosować fotelik dla niemow-
ląt?
Fotelika dla niemowląt nie wolno stosować w innych mo-
delach Croozer ani w przyczepkach innych producentów, 
ponieważ mocowania nie są do tego przystosowane.  
Nie wolno przewozić osób razem ze zwierzętami lub 
przedmiotami. Fotelika dla niemowląt nie wolno stoso-
wać w modelach Croozer sprzed 2014 r., poza drogami 
utwardzonymi, w użytku komercyjnym, przy przeciążeniu, 
przekroczeniu maksymalnej wagi ciała lub wzrostu nie-
mowlęcia, przy nieprawidłowym montażu i/lub wadliwym 
stanie fotelika lub przyczepki oraz po wypadku. Również 
przyczyny medyczne mogą wykluczać stosowanie fotelika. 
Firma Croozer GmbH nie ponosi odpowiedzialności za 
szkody spowodowane nieprzestrzeganiem tego warunku.

Dla kogo przeznaczony jest fotelik dla nie-
mowląt?
Fotelik dla niemowląt przeznaczony jest dla niemowląt 
w wieku od ok. czterech tygodni do dziesięciu miesięcy 
niepotrafiących jeszcze samodzielnie siedzieć. Wzrost nie-
mowlęcia nie może przy tym przekraczać 75 cm, a waga 
10 kg. 

Do czego wolno stosować fotelik dla nie-
mowląt?
Ten fotelik dla niemowląt, przy przestrzeganiu niniejszej 
instrukcji obsługi, przeznaczony jest do przewozu niemow-
ląt w użytku prywatnym i wolno go montować wyłącznie 
w wózkach Croozer Kid Plus for 1, Croozer Kid for 1, Cro-
ozer Kid Plus for 2, Croozer Kid for 2, od roku modelowego 
2014. Montaż należy przeprowadzić w prawidłowy sposób. 
W wózku pojedynczym wolno montować tylko jeden fotelik 
dla niemowląt. W wózku podwójnym wolno montować dwa 
foteliki dla niemowląt. Można również stosować tylko jeden 

pas krokowy

pasy barkowe 

Pasy bezpieczeństwa

zapięcie centralne

  
Fotelik dla niemowląt

pasy biodrowe

środkowe 
zamocowanie fotelika

górne 
zamocowanie 

fotelika

Okalający zamek błyskawiczny 
do mocowania zestawu zimowego  
(akcesoria)

dwa pasy z hakami, 
dwa pasy poprzeczne ze sprzączkami
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Bezpieczeństwo

Przypinanie niemowlęcia
Niemowlę w foteliku dla niemowląt w wózku Croozer musi 
mieć zawsze zapięte pasy. Stosować się do podanych tu 
zaleceń dotyczących prawidłowego przypinania za pomo-
cą pasów bezpieczeństwa. W razie wypadku lub hamowa-
nia nieprzypięte lub nieprawidłowo przypięte niemowlę jest 
narażone na urazy zagrażające życiu.

Obowiązek nadzoru
Nie pozostawiać nigdy dziecka, nawet na krótki czas, w fo-
teliku bez nadzoru! Podczas nieobecności opiekuna mogą 
pojawić się nieprzewidywalne, niebezpieczne dla życia 
sytuacje. Zwrócić uwagę na odpowiedni dopływ powietrza 
i komfortową temperaturę. Zapewnić niemowlęciu dobre 
samopoczucie w foteliku.

Prędkość jazdy
Do przewozu niemowlęcia w wózku Croozer zalecamy 
prędkość jazdy maks. 15 km/h.

Przystosowane akcesoria
Stosować wyłącznie akcesoria zalecane i dopuszczone 
przez firmę Croozer GmbH. Tylko one gwarantują bezpie-
czeństwo w połączeniu z fotelikiem dla niemowląt i wóz-
kiem Croozer. W razie wątpliwości zwrócić się do sprze-
dawcy. Firma Croozer GmbH nie ponosi odpowiedzialności 
za szkody spowodowane użyciem niedopuszczonych 
akcesoriów. 

Składanie wózka Croozer
Wózek Croozer można złożyć do transportu razem z za-
montowanym fotelikiem dla niemowląt. Po ponownym 
rozłożeniu sprawdzić zamocowanie fotelika dla niemowląt 
oraz zablokowanie nadwozia wózka Croozer. Na skutek 
nieprawidłowego zamocowania niemowlę może podczas 
jazdy poluzować się w foteliku lub uwolnić się z niego 
i odnieść obrażenia zagrażające życiu. Podczas składania 
niemowlę nie może w żadnym wypadku znajdować się 
w foteliku. Mogłoby doznać poważnych obrażeń.

Bezpieczeństwo
Symbole i ostrzeżenia

To ostrzeżenie wskazuje na niebezpieczeństwo, które 
w razie niezachowania określonych poleceń doprowadzi 
do poważnych urazów lub śmierci.

To ostrzeżenie wskazuje na niebezpieczeństwo, które 
w razie niezachowania określonych poleceń może dopro-
wadzić do poważnych urazów lub śmierci.

To ostrzeżenie wskazuje na niebezpieczeństwo, które 
w razie niezachowania określonych poleceń może dopro-
wadzić do lekkich urazów.

To ostrzeżenie wskazuje na możliwość uszkodzenia 
wózka Croozer lub szkód w środowisku w razie niezacho-
wania określonych poleceń.

Porada:  Tutaj można znaleźć poradę dotyczącą obcho-
dzenia się z fotelikiem dla niemowląt. 

Nazewnictwo i przyjęte konwencje
Oznaczenia pozycji „z prawej” i „z lewej” podane w niniej-
szej instrukcji odnoszą się do kierunku widzenia patrzące-
go. Opis odnosi się do wózków Croozer Kid Plus i Croozer 
Kid. Na niektórych zdjęciach i rysunkach w tej instrukcji 
obsługi przedstawiono tylko wózek Croozer Kid Plus for 2. 
Jednak opisy dotyczą również wózków Croozer Kid Plus 
for 1, Croozer Kid for 1 oraz Croozer Kid for 2. 

Zapoznać się z niniejszą instrukcją i prze-
strzegać jej
Niniejsza instrukcja zawiera informacje bardzo istotne dla 
bezpieczeństwa podczas przewozu niemowlęcia. Dlatego 
należy uważnie przeczytać całą instrukcję i stosować się 
dokładnie do zaleceń. W razie niejasności zwrócić się do 
sprzedawcy. Zachować instrukcję do późniejszego wglądu. 
W razie sprzedaży lub przekazania fotelika dla niemowląt 
innej osobie przekazać jej niniejszą instrukcję. Stosować 
się również do instrukcji obsługi przyczepki rowerowej.

Przepisy dotyczące przewozu niemowląt
Przestrzegać przepisów dotyczących przewozu dzieci 
w przyczepkach rowerowych. W niektórych krajach prze-
wóz dzieci w przyczepkach jest niedozwolony lub podlega 
ograniczeniom wiekowym. W razie wątpliwości należy za-
sięgnąć odpowiednich informacji, jeżeli fotelik dla niemow-
ląt i wózek Croozer mają być używane w innych krajach. 

Poprawny montaż
Fotelik dla niemowląt musi być prawidłowo zmontowany. 
Przestrzegać instrukcji dotyczącej poprawnego mocowania 
w rozdziale „Montaż fotelika dla niemowląt w wózku Cro-
ozer” na stronie 4. W razie wątpliwości dotyczących mon-
tażu zwrócić się do sprzedawcy. Na skutek nieprawidło-
wego montażu niemowlę może podczas jazdy poluzować 
się w foteliku lub uwolnić się z niego i odnieść obrażenia 
zagrażające życiu.
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Montaż fotelika dla niemowląt w wózku Croozer

Montaż fotelika dla niemowląt 
w wózku Croozer
Rozpakowanie fotelika dla niemowląt
1. W opakowaniu z tworzywa sztucznego znajduje się 

fotelik dla niemowląt z podgłówkiem oraz niniejsza 
instrukcja obsługi. 

2.  Zdjąć z fotelika dla niemowląt wszelkie opakowania 
z tworzywa sztucznego. Opakowania należy oddać do 
recyklingu. 

  
Niebezpieczeństwo uduszenia! Trzymać materiał opako-
waniowy z dala od małych dzieci. Mogą one założyć opa-
kowanie z tworzywa sztucznego na głowę i się udusić.

Montaż fotelika dla niemowląt

 
Fotelik dla niemowląt musi być prawidłowo zmontowany! 
Nieprawidłowy montaż może być przyczyną wypadku 
zagrażającego życiu. W razie wątpliwości dotyczących 
montażu fotelika dla niemowląt należy zwrócić się do 
wyspecjalizowanego serwisu.

Do przewozu niemowlęcia w wieku od jednego do dziesię-
ciu miesięcy w wózku Croozer konieczne jest zamontowa-
nie niniejszego fotelika dla niemowląt. Pasuje on do wóz-
ków Croozer Kid Plus for 1, Croozer Kid for 1, Croozer Kid 
Plus for 2 i Croozer Kid for 2 od roku modelowego 2014.  

Fotelik dla niemowląt ma następujące punkty mocowania: 

Zamocowanie środkowe

• Krok  
dwa pasy z hakami mocowanymi do siedzenia wózka 
Croozer 

• Krok 
dwa pasy poprzeczne ze sprzączkami mocowane do 
systemu pasów wózka Croozer.

Górne zamocowanie

• Krok  
dwa pasy z hakami mocowanymi do górnej części 
oparcia wózka Croozer 

Dolne zamocowanie

• Krok  
dwa pasy z hakami mocowanymi do przedniej części 
ramy wózka Croozer 

 
Fotelik dla niemowląt musi być poprawnie zamocowany 
we wszystkich punktach mocowania. Nieprawidłowe 
zamocowanie może być przyczyną wypadku zagrażają-
cego życiu. 

Porada:  Kolejność kroków nadrukowana jest również na 
pasach fotelika dla niemowląt.

1 

2 

3 

4 

3 

2 

1 

4 
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Montaż fotelika dla niemowląt w wózku Croozer

Krok  

Pod spodem pośrodku fotelika dla niemowląt znajdują się 
dwa pasy z hakami (1 i 2) mocowanymi w szlufkach (3 i 4) 
w siedzeniu wózka Croozer. 

1. Ułożyć fotelik dla niemowląt na siedzeniu wózka i od-
chylić górną część fotelika do przodu, aby mieć lepszy 
dostęp do pasów mocujących fotelika. 

2. Przełożyć lewy hak (1) fotelika dla niemowląt od 
wewnątrz na zewnątrz w lewej szlufce (3) przymoco-
wanej do siedzenia wózka Croozer.

3. Zamocować prawy hak fotelika dla niemowląt w ten 
sam sposób.

 
Upewnić się, że oba haki fotelika są prawidłowo zamoco-
wane. Nieprawidłowe zamocowanie może w razie wypad-
ku być przyczyną obrażeń zagrażających życiu.

Krok 

Pod spodem pośrodku fotelika dla niemowląt znajdują się 
dwa pasy poprzeczne ze sprzączkami (5 i 6) mocowanymi 
na pasach przesuwnych (7 i 8) siedzenia wózka Croozer. 

1.  Przesunąć regulację (9 i 10) pasów barkowych w dół, 
aby móc lepiej dosięgnąć pasy przesuwne (7 i 8).

2. Włożyć oba pasy poprzeczne ze sprzączkami (5 i 6) 
pod pasy przesuwne (7 i 8) siedzenia wózka Croozer  
i spiąć ze sobą obie części sprzączki. Muszą się wi-
docznie i słyszalnie zatrzasnąć.

3.  Dociągnąć oba pasy (11 i 12) sprzączek na tyle, aby 
fotelik dla niemowląt był mocno naprężony.

 
Upewnić się, że obie sprzączki są prawidłowo ze sobą 
spięte, a pasy mocno naprężone. Nieprawidłowe zamo-
cowanie może w razie wypadku być przyczyną obrażeń 
zagrażających życiu.

1 

2 

1 2

1

3

3 4

5 87 6

9 10

7
kl

ik
!

11 12

8



6 BabysitzKidKidPlus18-PL-7-17

Montaż fotelika dla niemowląt w wózku Croozer

Krok 

Z tyłu wózka Croozer na górnej rurze ramy, na której 
zawieszone jest siedzenie, znajdują się mocowania (13) 
do fotelika dla niemowląt. W wózku pojedynczym są dwa 
mocowania. W wózku podwójnym znajdują się cztery 
mocowania, ponieważ można w nim zamontować dwa 
foteliki dla niemowląt (dla lepszej czytelności na ilustracji 
po prawej stronie oba wózki przedstawiono bez poszycia).

1.  Ułożyć oba górne pasy mocujące z hakami (14) fotelika 
dla niemowląt przez oparcie do tyłu.

2. Włożyć hak (14) fotelika dla niemowląt do mocowania 
(15) za oparciem siedzenia wózka Croozer i nacisnąć 
go do góry, tak aby widocznie i słyszalnie się zatrza-
snął.

3. Zamocować drugi hak fotelika dla niemowląt w ten sam 
sposób.

4. Upewnić się, że oba haki fotelika dla niemowląt są 
zatrzaśnięte.

 
Upewnić się, że oba haki fotelika dla niemowląt są prawi-
dłowo zatrzaśnięte. Nieprawidłowe zamocowanie może 
w razie wypadku być przyczyną obrażeń zagrażających 
życiu.

Krok 

Pod spodem fotelika dla niemowląt znajdują się dwa pasy 
mocujące z hakami (16 i 17) mocowanymi na przedniej 
rurce ramy wózka Croozer. 

1.  Ułożyć oba przednie pasy mocujące z hakami (16 i 17) 
fotelika dla niemowląt do przodu.

2. Zaczepić prawy hak (16) fotelika dla niemowląt na 
przedniej rurce ramy (18).

3. Zamocować drugi hak fotelika dla niemowląt w ten sam 
sposób.

Naprężanie fotelika dla niemowląt
Fotelik dla niemowląt musi być prawidłowo naprężony, aby 
niemowlę mogło w nim wygodnie i bezpiecznie leżeć.

1. Dociągnąć oba pasy (19 i 20) przedniego mocowania 
fotelika dla niemowląt na tyle, aby fotelik dla niemowląt 
był mocno naprężony.

2. Upewnić się, że wszystkie haki fotelika dla niemowląt 
są prawidłowo zamocowane i zatrzaśnięte, obciążając 
nieco fotelik wewnątrz wózka Croozer i próbując nieco 
unieść fotelik. 

 
Fotelik dla niemowląt musi być mocno naprężony. Przy 
obciążeniu i pociąganiu może poddawać się tylko w nie-
wielkim stopniu. W przypadku zbyt słabo naprężonego 
fotelika dla niemowląt w ekstremalnej sytuacji niemowlę 
mogłoby bujać się na wszystkie strony, co może być 
przyczyną obrażeń zagrażających życiu. 

3. Dopasować pasy bezpieczeństwa do wzrostu niemow-
lęcia. Patrz strona 9.

3 

4 

15
14

16

17

19

13

Wózek  
pojedynczy

Wózek  
podwójny

13

klik!

18

20
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Montaż fotelika dla niemowląt w wózku Croozer

Montaż podgłówka
Podgłówek ma dwa paski i zatrzaskami (18 i 19) mocowa-
nymi do systemu pasów fotelika dla niemowląt.

1.  Przeciągnąć lewy pasek podgłówka (18) pod lewym 
pasem przesuwnym (20) i ścisnąć obie części zatrza-
sku, tak aby się zatrzasnęły.

2.  Zamocować prawy pasek (19) w ten sam sposób.

3. Następnie odchylić podgłówek do góry.

 

18 19

20
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Bezpieczny przewóz niemowlęcia

Bezpieczny przewóz niemowlęcia

Do przewozu niemowlęcia w wózku Croozer zalecamy 
prędkość jazdy maks. 15 km/h. Przy większych prędko-
ściach istnieje ryzyko obrażeń niemowlęcia.

Przypinanie i odpinanie niemowlęcia
5-punktowy system pasów bezpieczeństwa obejmuje dwa 
pasy barkowe (1), dwa pasy biodrowe (2) i jeden pas kro-
kowy (3) zatrzaskiwane indywidualnie w zapięciu central-
nym (4). Wyściełane pasy barkowe i biodrowe zapewniają 
większy komfort.  

Niemowlę musi być zawsze przypięte! W przeciwnym 
razie w niebezpiecznych sytuacjach mogłoby doznać 
obrażeń zagrażających jego życiu. 

Rozpinanie pasów
1. Nacisnąć przycisk (4) w zapięciu centralnym, aby 

wyjąć sprzączki pasów barkowych i biodrowych.  

2. Opuścić pas krokowy (3) w dół i odłożyć oba pasy 
barkowe (1) i biodrowe (2) na boki siedzenia, tak aby 
móc wygodnie posadzić dziecko w siedzeniu.

Przypinanie niemowlęcia
1. Posadzić niemowlę w foteliku przy otwartym systemie 

pasów.

2.  Przełożyć pas krokowy (3) wraz z zapięciem central-
nym (4) między nogami niemowlęcia w stronę tułowia. 

3.  Przełożyć pasy barkowe (1) przez ramiona i pasy bio-
drowe (2) przez biodra niemowlęcia. Włożyć wszystkie 
sprzączki do zapięcia centralnego. Muszą się widocz-
nie i słyszalnie zatrzasnąć.

Niemowlę musi być zawsze przypięte! W przeciwnym 
razie niemowlę w niebezpiecznych sytuacjach mogłoby 
doznać obrażeń zagrażających życiu. 

W razie wypadku zbyt luźne pasy bezpieczeństwa lub 
nieprawidłowo zatrzaśnięte sprzączki mogą być przyczy-
ną urazów zagrażających życiu niemowlęcia.

2

3

4

1

1

2

klik!

3

22

11

4
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Bezpieczny przewóz niemowlęcia

Odpinanie niemowlęcia
1.  Nacisnąć przycisk (4) w zapięciu centralnym. Sprzączki 

pasów barkowych i biodrowych zwalniają się z zapięcia 
centralnego.

Dopasowanie pasów bezpieczeństwa do 
wzrostu dziecka
1. Posadzić niemowlę w foteliku przy otwartym systemie 

pasów.

2. Ustawić wysokość pasów barkowych, przesuwając 
regulacje (5) (na ilustracji ukryte pod podgłówkiem) do 
góry lub na dół. 

Porada:  Podgłówek można przesuwać wraz z pasami 
barkowymi w górę i w dół.

3. Zapiąć niemowlę, jeśli długość pasów na to pozwala.

4. Wszystkie pasy dają się w ten sam sposób skracać 
i przedłużać. Obie ilustracji u dołu po prawej stronie 
przedstawiają przykładowo dostosowanie pasów bar-
kowych.

Skracanie pasów: Skrócić pasy, pociągając za ich koń-
ce  (6). 

Wydłużanie pasów: Wydłużyć je, unosząc sprzączkę (7) 
i pociągając pasy (8).

5. Ustawić pasy bezpieczeństwa tak, aby pewnie trzymały 
niemowlę, ale nie za mocno, aby pasy nie wrzynały się. 

Porada: Jeżeli pomiędzy pasy i ciało niemowlęcia można 
wsunąć płaską dłoń, to pasy są prawidłowo usta-
wione.

Odległość między pasami barkowymi i biodrowymi 
a ciałem niemowlęcia powinna być jak najmniejsza, 
aby niemowlę było optymalnie utrzymywane w siedzi-
sku. Jeśli odległość ta jest zbyt duża, niemowlę nie jest 
odpowiednio trzymane w siedzeniu, co w razie wypadku 
może być przyczyną obrażeń zagrażających jego życiu. 
Jeśli odległość jest za mała, pasy bezpieczeństwa mogą 
wrzynać się w ciało niemowlęcia.

 
W razie wypadku zbyt luźne pasy bezpieczeństwa lub 
nieprawidłowo zatrzaśnięte sprzączki mogą być przyczy-
ną urazów zagrażających życiu niemowlęcia.

4

5

5

6
7

7

8
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Porady: z niemowlęciem w drodze

Porady: z niemowlęciem w drodze
Podczas przewożenia niemowlęcia zachować ostrożność 
i czujność. Zacząć od powolnej jazdy na krótkich odcin-
kach i dać dziecku wystarczająco czasu na przyzwyczaje-
nie się.

Do przewozu niemowlęcia w wózku Croozer zalecamy 
prędkość jazdy maks. 15 km/h.

Zadbać o odpowiednią wentylację i ubranie dla dziecka. 
Na słońcu pod osłoną przeciwdeszczową szybko robi się 
gorąco. Natomiast w zimie niemowlę marznie szybciej 
niż pedałujący rowerzysta. Przykrywać dziecko w zimie. 
Można też korzystać z zestawu zimowego do fotelika dla 
niemowląt dostępnego w ofercie akcesoriów.

Zapewnić dziecku drobne zabawki, aby się nie nudziło, 
i pamiętać przy dłuższych jazdach o dostatecznych prze-
rwach. Omijać wyboiste obcinki. 

Jeżeli dziecko siedzi już samodzielnie i nie mieści się w fo-
teliku dla niemowląt, w handlu dostępne są jako akcesoria 
oparcia do siedzenia.

Czyszczenie, przechowywanie 
i usuwanie
Fotelik dla niemowląt jest łatwy w utrzymaniu. Nie są 
konieczne żadne szczególne czynności pielęgnacyjne. 
Niewielkie zanieczyszczenia fotelika dla niemowląt zetrzeć 
ściereczką lub gąbką z roztworem mydlanym lub łagodnym 
domowym środkiem czyszczącym. W przypadku mocniej-
szych zanieczyszczeń zdemontować fotelik dla niemowląt 
i umyć go ręcznie w ciepłej wodzie. Nie prać fotelika dla 
niemowląt w pralce i nie stosować nigdy rozpuszczalników 
lub benzyny do czyszczenia.

Przechowywać fotelik dla niemowląt zawsze w suchym 
i przewiewnym miejscu, aby zapobiec tworzeniu się pleśni. 
W przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu fotelika dla 
niemowląt należy do wysuszyć i spakować.

Fotelik dla niemowląt jest niezwykle trwały. Mimo to kiedyś 
jego okres eksploatacji się kończy. Fotelika dla niemowląt 
nie wolno więcej używać przede wszystkim po wypadku. 
Należy zatroszczyć się o jego odpowiednie usunięcie.

Dane techniczne
Wymiary (szer. x wys. x gł.) 22 x 72 x 16 cm 
Dla dzieci w wieku od 1 do 10 miesięcy

Dla dzieci o wzroście do 75 cm
Waga ciała do 10 kg
Przeznaczony do Modele od 2014 r 

Croozer Kid Plus for 1 
Croozer Kid Plus for 2
Croozer Kid for 1  
Croozer Kid for 2

Warunki gwarancji
Obowiązuje ustawowa gwarancja dotycząca wad produktu. 
Szkody powstałe wskutek nieprawidłowego obciążenia, 
użycia nadmiernej siły i normalnego zużycia nie są objęte 
gwarancją dotyczącą wad produktu. Okres ustawowej 
gwarancji zależy od warunków obowiązujących w danym 
kraju.

Wskazówki serwisowe
W razie jakichkolwiek usterek w foteliku dla niemowląt 
należy zwrócić się do punktu sprzedaży. Przekaże on spra-
wę dalej do nas. Na taką ewentualność zachować dowód 
zakupu.
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Inne akcesoria do przewozu niemowląt

Inne akcesoria do przewozu nie-
mowląt

Zestaw zimowy do fotelika dla niemowląt
z zamkiem błyskawicznym do mocowania do fotelika, 
podbity pluszową flanelą, z wyściółką na fotelik z pluszo-
wej flaneli

Oparcie
dla małych dzieci od około 10 do 24 miesięcy, o regulowa-
nej wysokości, dwuczęściowe

Osłona przeciwsłoneczna
praktyczna osłona przeciwsłoneczna w kolorach wózka

Osłona przeciwdeszczowa 
do wózków pojedynczych i podwójnych
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Porady: z niemowlęciem w drodze
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Porady: z niemowlęciem w drodze
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Porady: z niemowlęciem w drodze

KONTAKT
Croozer GmbH 
Oskar-Jäger-Straße 125
D-50825 Kolonia
Germany
info@croozer.com
www.croozer.com www.croozer.com


