
Name / Name:

Straße / Road: 

PLZ, Ort / Town, postcode: 

e-mail:

QS-Nummer / QM number:

Wagentyp / Stroller type:

Artikel-Nummer / Article number:

Zubehör / Accessories:

Kaufdatum / Date of purchase:

Übergabe-Protokoll Acceptance Certificate

Händler / Dealer:

Telefon (mit Vorwahl):
Phone (with area code):

Stoff-Farbe (Design):
Colour of fabric (design):

Käufer (Unterschrift)
Buyer (signature)

Verkäufer (Name in Druckschrift)
Salesperson (name in block letters)

(Durch die Unterzeichnung dieses Übergabeprotokolls werden die gesetzlichen Rechte 
des Käufers nicht eingeschränkt)
Note: signing this acceptance certificate does not restrict the legal rights of the purchaser.
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Product of Germany
Sicherheit – Qualität und neueste Technik
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Geeignet ab 6 Monate, bis 15 kg, 
unter 6 Monate mit einer passenden Tragetasche.
Dieses Produkt ist nicht zum Joggen oder Skaten geeignet.

Avantgarde

Mercedes-Benz and        are subject to intellectual property protection owned 
by Daimler AG. They are used by Hartan Kinderwagen e. K. under licence.
Mercedes-Benz and        are subject to intellectual property protection owned 
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Übergabe-Check
1. Vollständigkeit � geprüft/i.O. � nicht anzuwenden

2. Funktionsprüfung 
� Klappmechanismus � geprüft/i.O. � nicht anzuwenden
� Fahrverhalten � geprüft/i.O. � nicht anzuwenden
� Räder prüfen � geprüft/i.O. � nicht anzuwenden
� Verstellmechanismen überprüfen � geprüft/i.O. � nicht anzuwenden
� Bremssicherheitsprüfung � geprüft/i.O. � nicht anzuwenden
� Federung überprüfen � geprüft/i.O. � nicht anzuwenden

3. Unversehrtheit
� Gestell überprüfen � geprüft/i.O. � nicht anzuwenden
� Stoffteile überprüfen � geprüft/i.O. � nicht anzuwenden
� Kunststoffteile überprüfen � geprüft/i.O. � nicht anzuwenden
� Ich habe das Produkt geprüft und mich vergewissert, dass es 
 komplett ausgeliefert worden ist, frei von äußeren, bzw. sichtbaren 
 Mängeln ist und dass alle Funktionen vollständig intakt sind.

� Ich habe ausreichend Informationen über das Produkt und seine 
 Funktionen vor dem Kauf erhalten und die Pflege- und 
 Wartungs anweisungen zur Kenntnis genommen.

Acceptance Check
1. Completeness � checked/OK � not applicable

2. Function check  
� Folding mechanism  � checked/OK � not applicable
� Road behaviour  � checked/OK � not applicable
� Wheels � checked/OK � not applicable
� Adjusting mechanism  � checked/OK � not applicable
� Brakes check  � checked/OK � not applicable
� Suspension check  � checked/OK � not applicable

3. Intactness
� Frame check  � checked/OK � not applicable
� Fabric check  � checked/OK � not applicable
� Plastic parts check  � checked/OK � not applicable
� I have checked the product and have ascertained that it is supplied 
 complete, has no external, visible faults and that all functions are intact.

� I have received sufficient information concerning the product and its 
 functions before purchase and have been instructed on care and 
 maintenance.
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Schieber

Schieberverriegelung

Drehgriff Teleskopverstellung

Radarretierung

Feststellbare Schwenkräder

Schwenkradhalter

Feststellbremse

Einstellbare Schwingfederung

Klimazone

Schutzbügelverstellung

Verdeck- und Schutzbügel abnehmen

Rückenverstellung

Sicherheitsgurte

Fußstützenverstellung

Automatische Oberteilverriegelung

Sonnenschild

Entriegelungssperre

Vorderradfederung
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NederlandsNL

Geschikt vanaf 6 maanden, tot 15 kg onder de 6 maanden met een passende draagtas

Dit product is niet geschikt om te joggen of te skaten.

Duwbeugel

Duwbeugelvergrendeling

Draaigreep telescoopverstelling

Wielarrêtering

Vastzetbare zwenkwielen

Zwenkwielhouder

Parkeerrem

Instelbare pendelvering

Klimaatzone

Verstelling veiligheidsbeugel

Kap en veiligheidsbeugel afnemen

Verstelling rugleuning

Veiligheidsgordels

Voetensteunverstelling

Automatische bovendeelvergrendeling

Zonneklep

Ontgrendelingspal

Voorwiel ophanging
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Proficiat
Om uw baby een gevoel van veiligheid en geborgenheid te geven, hebt u ge ko zen voor een  
hoogwaardig product van                en hebt u dus een zeer goede keuze gemaakt. Dankzij een  
hoogwaardige verwerking en permanente strenge kwaliteitscontroles hebt u de garantie dat u lang 
zeer veel plezier zult hebben van uw              wagen. Wij verwerken textielsoorten die van tevoren 
op de aanwezigheid van schadelijke stoffen zijn onderzocht. Daardoor hebt u de garantie dat het  
textiel voor uw kind volkomen ongevaarlijk is.

BELANGRIJK! Lees vóór het gebruik a.u.b. alle gebruiksaanwijzingen van uw kinder wagen 
aandachtig door en bewaar ze voor het geval er later nog vragen rijzen. Als u deze instructies 
niet opvolgt, kan dit gevaren opleveren voor de veiligheid van uw kind.
Als de gebruiksaanwijzingen niet duidelijk genoeg mochten zijn en u meer informatie wilt  
hebben, neem dan contact op met uw dealer.
Zorgt u er voor, dat ook andere gebruikers op de hoogte zijn van de functies van deze wagen 
en dat zij de veiligheidsinstructies kennen.

WaaRSchuWiNG! – Controleer vóór gebruik, of de wagen beschadigd is en of er geen delen ingescheurd  
 of gebroken zijn. Als dit het geval is, mag u de wagen in geen geval gebruiken.
WaaRSchuWiNG! – Verzeker u ervan dat uw kind zich bij het openklappen en samen klappen van de  
 wagen op voldoende afstand bevindt, om letsel te voorkomen.
WaaRSchuWiNG! – Laat u uw kind nooit zonder toezicht alleen achter in de wagen.
WaaRSchuWiNG! – Verzeker u er voor het gebruik van dat de kinderwagenbak,  
 ziteenheid of het autostoeltje correct is vastgeklikt.
WaaRSchuWiNG! – Als u met deze wagen over traptreden rijdt of als u hem te zwaar laadt,  
 kunt u de wagen beschadigen en uw kind in gevaar brengen.
WaaRSchuWiNG! – Parkeer de wagen altijd met geblokkeerde rem en zorg er voor dat hij in de trein,  
 de bus of de tram altijd stevig op de grond staat.
WaaRSchuWiNG! – De kinderwagen, de sportwagen en de draagtas is geen bed of vervangende wieg  
 en mag alleen gebruikt worden voor transport.
WaaRSchuWiNG! – Het is gevaarlijk (en dus verboden) deze kinderwagen te gebruiken tijdens het joggen, 
 skaten e.d.
WaaRSchuWiNG! – Houd spelende kinderen uit de buurt van de wagen en laat ze niet met de wagen  
 spelen.
WaaRSchuWiNG! – Gebruik altijd het kinderbeveiligingssysteem.
WaaRSchuWiNG! – Bevestig geen tassen of lasten aan de duwstang, rugleuning of zijkanten van de  
 kinderwagen. Dit vermindert de stabiliteit van de wagen.
WaaRSchuWiNG! – Dit model is geschikt voor 1 kind.
WaaRSchuWiNG! – Op dit model mogen geen tandemstoeltjes gebruikt worden.
WaaRSchuWiNG! – Ziteenheid, opbouw van de kinderwagen en reiswieg mogen niet worden gebruikt  
 voor vervoer in de auto.
WaaRSchuWiNG! – De regenbescherming mag niet worden gebruikt als de kap verwijderd is.  
 (Verstikkingsgevaar). Stel de regenbescherming nooit bloot aan de zon als er zich een kind  
 in de wagen bevindt (oververhitting).
WaaRSchuWiNG! – Houd de wagen weg van open vuur en hittebronnen.
WaaRSchuWiNG! – Verwijder alle folieverpakkingen onmiddellijk en laat uw kind niet daarmee spelen  
 (verstikkingsgevaar).
WaaRSchuWiNG! – Door de fabrikant niet goedgekeurde toebehoren en reserveonderdelen mogen niet  
 worden gebruikt.

De veiligheid van uw kind
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Gebruiksaanwijzing

WAARSCHUWING! Bij het openen en opvouwen van het onderstel en bij het verstellen van de 
rugleuning bestaat klemgevaar. Bij onoplettendheid kan dit tot letsel leiden. Zorg ervoor dat uw kind zich op 
een veilige afstand bevindt.

De wagen uitklappen
Til de duwbeugel 1 omhoog totdat de vergrendeling van de duwbeugel 2 vastklikt aan beide zijden. 

WAARSCHUWING! Controleer vóór gebruik of alle vergrendelingen vastgeklikt zijn. Zorg ervoor dat 
uw kind op een veilige afstand blijft.

De wagen inklappen 
Draai de draaigreep 3 naar binnen en schuif de telescopische duwbeugel tegelijkertijd helemaal in. Houd de 
handgreep 3 gedraaid, druk vervolgens op de rode drukknop 21 en schuif de duwbeugel 1 verder door met 
kracht totdat hij losklikt.  

Telescopische duwbeugel in hoogte verstelbaar 
Voor het verstellen draait u de draaigreep 3 naar binnen en trekt u de duwbeugel 1 in de gewenste positie 
totdat hij vastklikt aan beide zijden.

De achterwielen afnemen 
Los de parkeerrem 7. Druk op de drukknop 4 en neem het wieltje eraf. Steek het wieltje helemaal op de as. 
Zorg ervoor dat alle wielen goed vastgeklikt zijn. Druk vervolgens de drukknop weer in.

Vastzetbare zwenkwielen
Voor het vastzetten van de zwenkwielen klapt u de arrêteerhendel 5 omlaag, de 
wielen worden vanzelf aan beide zijden gearrêteerd van zodra zij in rijrichting 
staan. Om ze te lossen zet u de arrêteerhendel 5 in horizontale positie. Op uiterst 
oneffen oppervlakken en bij zeer snelle voortbeweging raden wij aan de wielen 
vast te zetten om een blokkering te voorkomen.

Het afnemen van de zwenkwielen 
Om ze af te nemen, drukt u op de drukknop in het midden van de kap 6 en trekt 
u het wiel uit de arrêtering. Om het wiel vast te maken, steekt u het met de beve
stigingsbout in de arrêtering en drukt u krachtig totdat deze hoorbaar vastklikt.  

Parkeerrem
Door het indrukken van de rode remknop 7 klikt u de rem vast. 
Als u de wagen ergens neerzet, moet u even tegen de wagen aan 
duwen om te controleren of hij goed vast staat. Door het indrukken 
van de groene remknop 7 lost u de rem.

WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat de rem altijd vastgezet 
is voordat u uw kind in de wagen zet of uit de wagen neemt.

Instelbare slingervering
Door aan de instelgreep 8 te draaien, kunt u de wagen instellen  
op een zachte of een sportieve vering.

Kap en veiligheidsbeugel
Als u de bajonetsluiting 12 heeft ingedrukt, kunt u de kap of de veiligheidsbeugel eruit trekken. Als u de 
beugel insteekt, moet u er goed op letten, dat hij goed vastklikt en dat er geen delen van de stof mee vast
geklemd worden. Door op de instelknoppen 11 te drukken, kunt u de veiligheidsbeugel zwenken.

WAARSCHUWING! De kapbeugel van sportwagen en de veiligheidsbeugel zijn niet geschikt om de 
sportwagen mee te dragen.

78 8 

5 
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Verstelling van de rugleuning en zwenken van de behuizing 
Door de verstelhendel 13 aan de achterzijde omhoog te klappen, kan de 
zwenkbare behuizing in twee stappen van de zittende naar de liggende 
positie worden bewogen.

De voetensteun verstellen
Druk de twee rode veiligheidsknoppen 15 tegelijkertijd in om de voeten
steun omlaag te schuiven. Als u de voetensteun omhoog schuift, worden 
de standen automatisch ingesteld. 15. Les positions se règlent  
automatiquement en le soulevant. 

Veiligheidsgordel 

WAARSCHUWING! 
Maak uw kind vast met de 5 puntsgordel 14.

Let erop dat de schoudergordels D ingestoken zijn en de gordel goed 
aansluit. De lengte van de riemen kunt u met de schuifgespen F 
instellen, de lengte van de kruisgordel G kunt u met de snelsluiting H 
aanpassen.

Openen van de gordel: Druk de beide lippen B met duim en wijsvinger 
samen en druk vervolgens op de rode knoppen A. Dan kunt u beide 
stekers E naar boven uittrekken. Om de schoudergordels los te maken, 
drukt u op de knop C.

Automatische vergrendeling van het bovenste deel
Plaats de ziteenheid zo op het chassis dat de twee bovenste bevesti
gingsdelen op de daarvoor bestemde borgpennen worden gemonteerd. 
De vergrendelingen 17 sluiten aan beide zijden automatisch, wanneer u 
de ziteenheid aandrukt.

WAARSCHUWING! Controleer voor gebruik, of de ziteenheid 
betrouwbaar bevestigd is!

Om de vergrendeling te openen, drukt u de veiligheidsknop in aan de 
rechterkant van de ontgrendelknop aan de achterkant van de zwenkbe
huizing en drukt u vervolgens de ontgrendelknop volledig in tot aan de 
aanslag.

Met de tweede hand pakt u de beschermbeugel vast en kunt u de ziteen
heid verwijderen.

Gebruiksaanwijzing
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Controle en onderhoudshandleiding

Alle materialen die door ons gebruikt worden, zijn gemakkelijk te onder houden.

De stoffen gedeelten onderhouden
Als de stof vuil is, kunt u hem droog schoonmaken met een kleerborstel of vochtig schoonmaken met 
leidingwater (drogen met een föhn). Niet wrijven. Hardnekkige vlekken kunt u verwijderen met een mild 
wasmiddel. Alle afneembare stoffen delen kunt u met een fijnwasmiddel op 30° in de wasmachine wassen 
(programma voor de fijne was). Als u in een regenbui terechtgekomen bent, droogt u uw wagen vervolgens 
met opgespannen kap in een droge, goed geventileerde ruimte met een doek af, zodat er geen vocht via 
de naden in de binnenbekleding kan binnendringen. Anders kunnen er vochtranden ontstaan. Alleen een 
door ons meegeleverde of in de handel verkrijgbare regenhoes biedt gegarandeerd bescherming tegen 
slecht weer. Ondanks de vele positieve eigenschappen die onze stoffen hebben, reageren deze zeer gevo-
elig op intensieve zonnestraling. Wij raden u dan ook aan, de wagen steeds in de schaduw te parkeren.

Het onderstel onderhouden
Het onderstel moet regelmatig schoongemaakt worden. Die wielasjes moe ten om de 4 weken schoonge-
maakt worden en van een beetje olie wor den voorzien. Voordat u de wiel- en insteekassen smeert, dient 
u ervoor te zorgen dat deze volledig vrij zijn van vuil en zand, om de werking van het sluitmechanisme te 
garanderen. Bewegende kunststof onderdelen kunnen met een siliconenspray in goede staat gehouden 
worden. Gecoate en verchroomde metalen delen moeten droog gehouden worden en kunnen eventueel 
met een autopolish of met chroompasta schoongemaakt worden. Kleine lakbeschadigingen op het frame 
repareert u met een in de handel verkrijgbare lakstift. Reinig uw wagen nooit met een hogedrukreiniger, 
want hierdoor worden de ingevette kogellagers van de wielen en de functionerende onderdelen 
onher stelbaar beschadigd (schurende en piepende geluiden). Wielen: Als wielbussen en veren vers-
leten zijn, dient u ze op tijd te  vervangen. Zoals bij alle rubberen banden het geval is, kan de vloerbedek-
king op die plaats nl. zwart worden.

Voor luchtbanden
Als de wagen luchtbandjes heeft, moet u ervoor zorgen dat de bandjes voldoende luchtdruk hebben.  
De luchtdruk moet tussen de 1,2 en max. 1,5 bar liggen. 

WAARSCHUWING! U hebt de maximumdruk snel bereikt. Als u de druk overschrijdt, kan dit ongevallen 
en letsel ver oorzaken. 
Laat een kinderwagen met luchtbandjes niet te lang op lichte PVC- of linoleumvloeren staan. Om na volle-
dig luchtverlies te voorkomen dat de wielen een slag krijgen, moet u de bandjes half oppompen. Dan zet u 
de bandjes goed op de velg totdat het wiel goed rondloopt en vervolgens pompt u de band helemaal op.

Gebruiksaanwijzing

Geschiktheid voor het kind
De ziteenheid is bedoeld voor kinderen vanaf 6 maanden tot 15 kg. 

WAARSCHUWING! Dit product is alleen geschikt voor een kind dat nog niet alleen 
rechtop kan zitten, zich nog niet op zijn zij kan rollen en nog niet op handen en knieën 
kan steunen.  
Maximumgewicht van het kind: 9 kg. 
Gebruik deze draagtassen nooit op een staander.
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Kwaliteitsovereenkomst

2 JAAR Garantie
U maakt op dit product gedurende 2 jaar aanspraak op garantie jegens uw contractuele partner. De  
garantieperiode begint op het moment waarop het product van de handelaar op u overgaat. Als bewijs 
daarvan moet u deze ingevulde kaart, de door u ondertekende afgiftecheque en de kassabon gedurende  
de garantieperiode bewaren. Zonder deze documenten kunnen wij uw reclames niet verwerken.

GARANTIE BIJ RECLAmATIES
De garantie geldt voor alle materiaal en fabricagefouten die bestaan op het moment van afname van het 
product.

GEEN GARANTIE IN GEVAL VAN...
Wij geven geen garantie op gebreken of schade op verkochte producten als deze schade of deze gebreken 
niet door ons zijn veroorzaakt. Dit geldt in het bijzonder voor:

n natuurlijke gebruiksverschijnselen (slijtage) en schade als gevolg van overmatig gebruik

n fouten die het gevolg zijn van het feit dat schade/fouten over het hoofd zijn gezien en als gevolg daarvan  
 nog grotere moeilijkheden bij de reparatie veroorzaken

n schade die het gevolg is van onjuist of ondoelmatig gebruik (zie de gebruiksaanwijzing)

n schade die het gevolg is van foutieve montage of ingebruikneming

n schade als gevolg van onachtzaam gebruik of gebrekkig onderhoud van het gekochte product

n schade als gevolg van onvakkundig aangebrachte wijzigingen aan het gekochte product.

Garantiegeval of niet?
Roest: het frame heeft een antiroestbehandeling ondergaan en beschikt dus over een goede basisbescherming. Bij slecht 
onderhoud kunnen er echter roestplekken ontstaan. Hierop geven wij geen garantie.Krassen: als er krassen ontstaan, is dit 
normale slijtage, waarop wij geen garantie kunnen geven. Schimmelvorming: als textiel vochtig geworden is, moet het op de 
juiste manier gedroogd worden om schimmel te voorkomen (kijk in de gebruiksaanwijzing). Op schimmelvorming kunnen wij 
geen garantie geven. Verschoten stoffen: wij bevestigen bij deze dat de stoffen aan de geldende normen voldoen. Als gevolg 
van zonnestraling, transpiratievocht, reinigingsmiddelen, slijtage (vooral op plaatsen die veel met de handen worden aangeraakt) 
of veelvuldig wassen is verschieten niet te voorkomen en dus geen reden voor reclames. Minimale kleurverschillen tussen de 
afzonderlijke delen van het product zijn helaas niet te vermijden. Hierop kunnen wij geen garantie geven. uitgeplozen stoffen: 
wij geven geen garantie op uitgeplozen stoffen. Dit valt onder het algemene onderhoud aan kleding en kan net als bij wollen  
truien eenvoudig worden behandeld met een kleerborstel of een antipluis-apparaat. ingescheurde naden/ingescheurde  
drukknopen/ingescheurde stof: voordat u het product koopt, moet u goed controleren of alle stofstukken, naden en drukkno-
pen goed vastgenaaid en bevestigd zijn. Voor kapotte naden/defecte drukknopen moet u na het constateren van de gebreken 
onmiddellijk reclameren bij uw vakhandel. Wielen: wielen van kinderwagens worden niet uitgebalanceerd en kunnen derhalve 
een lichte slag hebben. Wieltjes waarvan de bandjes versleten zijn, vallen onder natuurlijke slijtage. Platte luchtbandjes kan 
alleen het gevolg zijn van inwerking van buitenaf, spitse voorwerpen of rijden met te lage luchtdruk. Hierop kunnen wij geen 
garantie geven.

WaaR u tiJDENS hEt KoPEN oP moEt lEttEN
Controleer of de wagen compleet is geleverd en of er geen onderdelen ontbreken. Controleer of alle functies van de wagen naar 
behoren werken en bevestig dit op de afgiftecheque.

hoE tE haNDElEN BiJ REclamES?
Meld gebreken onmiddellijk telefonisch bij de dealer bij wie u de wagen gekocht hebt en bespreek met hem, wat u verder  
moet doen. Wij kunnen geen garantie geven op gebreken die een gevaar opleveren voor de veiligheid als deze niet binnen de  
30 dagen na constatering aan de dealer zijn gemeld. Tijdens de bewerking van reclames worden productspecifieke afschrijving-
stabellen gebruikt. Kijk voor meer informatie hierover in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Zorg ervoor dat de wagen in een schone toestand wordt ingezonden. Sterk verontreinigde wagens kunnen niet worden  
gerepareerd.

GEBRuiK, SchooNmaKEN EN oNDERhouD
De kinderwagen is een transportmiddel voor uw kind en moet volgens de instructies in de gebruiksaanwijzing schoongemaakt 
en onderhouden worden om zijn oorspronkelijke kwaliteit te kunnen blijven behouden.
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Suitable from 6 months, up to 15kg
Under 6 months only in connection with an appropriate carrycot.

The product is not suitable to be used when jogging or skating. 

Handle 

Handlebar catch 

Twist grip for telescopic adjustment

Wheel retention 

Locktypeswivel wheels

Swivel wheel holder 

Parking brake 

Adjustable suspension system 

Climatic zone

Safety bar adjustment

Hood bar and safety bar removal

Tiltadjustable backrest

Safety belts

Adjustable footrest 

Automatic lock for upper section

Sun visor

Unlatching stop 

front wheel suspension
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Congratulations on your purchase

You want your baby to feel safe and secure, that‘s why you have purchased a                highquality 
product. You have made an excellent choice.                products are manufactured with the  
greatest possible care and monitored constantly by rigorous quality control assuring that your pram  
will rovide lifelong satisfaction. The textiles used for our products have been tested for harmful  
substances (chemical residues) according to the industry‘s own ‚ ÖkoTexStandard 100‘ to guarantee 
that all the fabric parts of your pram are safe for your baby. 
importantly! Please do not use this pram before reading the instructions carefully, and keep these 
instructions for queries or future reference. Your child‘s safety may be affected if you do not fol-
low these instructions.
If you do not understand the instructions or if you require more detailed information, contact your 
dealer. Please ensure that other users are also informed about the functions of the carriage and 
the notes on safety. 

Warning! –  Before use, conduct an initial check of the carriage, and do not use it if  
 it is damaged or if parts are torn or broken. 
Warning! –  Make sure when unfolding the pram and folding it together that your  
 child is at a safe distance, to avoid any injuries
Warning! –  Never leave your child unattended in the pram. 
Warning! –  Make sure before using it that the carrycot or the seat unit or the child‘s  
 car seat is correctly latched into place. 
Warning! –  Negotiating stairs or steps as well as overloading may damage the  
 pram and endanger your child. 
Warning! –  When parking the pram, make sure the brake is engaged.  
 When using public transport, ensure the pram stands safely. 
Warning! –  A pram, stroller or carrycot is not a substitute for a cradle or a bed.It is  
 intended to be used exclusively as a means of transport.
Warning! –  Using this pram while jogging, skating, etc. can be dangerous and is  
 therefore not allowed. 
Warning! –  Do not allow children to play either near or with the pram.
Warning! –  Always use the restraint system.
Warning! –  Fix no bags, handbags or other loads to the handle, backrest or sides  
 of the carriage, as this will affect its stability.
Warning! –  This model has been designed for 1 child. 
Warning! –  A second child seat is not allowed for this model. 
Warning! –  The seat unit and carrycot are not to be used  
 for transporting in a car.
Warning! –  The rain cover may not be used when the hood is taken off (danger of  
 suffocation). Never expose the rain cover hood to sun while the child is  
 in the carriage (overheating).
Warning! –  Keep the carriage away from open fires or other sources of heat.
Warning! –  Remove immediately all film packaging, and do not allow your child to  
 play with it (asphyxiation).
Warning! –  Accessories and spare or replacement parts not approved by the  
 manufacturer must not be used. 

For the safety of your child
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Instructions for use 

WARNING! When opening out and folding down the frame and when adjusting the backrest,  
pinchpoints may be caused in which fingers etc. can be trapped unless care is exercised. Ensure that  
your child has plenty of clearance space.

unfolding the carriage
Lift the handle 1 until the two lateral handle catches 2 have engaged. 

WARNING! Before using the pram, make sure all catches are locked. Take care that you keep your 
child‘s body parts at a safe distance.

Folding the carriage
Turn the twist grip 3 inwards and push at the same time the telescopic handle to the stop. With the grip 3 
still twisted, depress the red button 21, and push the handle 1 forcibly until it disengages. 

Height-adjustable Telescopic handle
Turn the twist grip 3 inward and slide the handle 1 in the desired position until it engages on both sides.

Changing the rear wheels
Release the parking brake 7. Depress push button 4 and pull the wheel off. Push the wheel right to the 
axle‘s stop. Make sure, all wheels are held in place properly. Then, depress the button again. 

Lock-type-swivel wheels
Turn down the lock lever 5 to preselect the straightline motion mode, which 
will be activated the moment the wheels point in forward direction. To allow the 
wheels to swivel freely again, turn the lever 5 back to the horizontal position. 
On very uneven surfaces, and when going very fast, we recommend locking the 
swivel movement, to prevent the wheels from blocking.

Changing the swivel wheels
To remove the wheel, release the pushbutton in the centre of the  
cap 6 and pull the wheel off the holding device. To assemble the  
wheel, insert the fastening pin in the holding device, and engage it  
by a forcible push, which is indicated by a click sound.

Parking brake
Push the red brake button 7 to engage the brake. Having parked the 
pram, try to push it to check the brake. Push the green brake button 
7 to release the brake.

WARNING! Make sure the brake is always closed when placing 
the baby in the carriage or taking it out of it.

Adjustable suspension system
By turning the selector 8, a „hard“ or „soft“ position can be selected 
for suspension.

Hood and safety bar
By pressing the bayonet joint 12, the hood or the safety bar can be pulled out. When inserting it, make sure the 
safety bar locks into place correctly and be careful not to pinch any of the fabric parts. By pressing the buttons 
11, the safety bar position can be changed. 

WARNING! The hood bar of the stroller and the safety bar are not suitable for carrying the stroller.
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Adjust the back rest to incline the seat frame
Tilt the adjustment lever 13 at the rear to bring the seat frame from the 
sitting to the lying position in two stages.

Adjusting the footrest 
By pressing the two red safety buttons 15 at the same time, the footrest 
can be lowered. When lifting it, adjustment of positions is effected  
automatically. The footrest can be lengthened. To do this, pull the two  
red pins 16 and turn the footrest by 180°.

Safety belt WARNING!  
Secure your child with the fivepoint harness system 14.

Make sure the shoulder straps D are plugged in and that the belt is 
securely fastened. The length of the belt can be adjusted with sliding 
buckle F, the length of the crotch strap G can be adjusted with  
quickrelease slider H.

To undo the harness: press the two  tongues B together using your 
thumb and forefinger, then press the red button A, so that you can pull 
the two plugs E out upwards. To undo the shoulder straps you then 
press button C.

Automatic locking of the upper section
Place the seat frame on the chassis so that the two upper fastening com
ponents rest on the locking bolts provided for this purpose. Both sides of 
the lock mechanism 17 will automatically close when you press the seat 
frame down.

WARNING! Ensure that the seat frame is securely in place
before use!

To release the lock mechanism, press the safety button to the right of the 
release button on the back of the inclining seat frame and then press the 
release button until the release is activated.

Grasp the hoop guard with your other hand to remove the seat frame.

Instructions for use 
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Checking and care instructions

All the materials we use can easily be cared for.

Care of the fabric parts
Clean soiled fabrics when dry using a clothesbrush or lukewarm water (then use hair dryer). Do not rub 
fabrics extensively. Remove tenacious stains using a soft detergent. All removable fabric parts may be 
machine washed in lukewarm water at a gentle setting and reduced agitation, at 30 °C. Let‘s say you have 
encountered a heavy rain shower. Dry your carriage with the hood still on in a dry and airy room using a 
cloth. This prevents marking as well as the underlining fabrics from moist soaking in through the seams. As 
a guaranteed protection against rain, we recommend that you use our rain cover, which is either included 
or can be purchased at your dealer‘s. Our fabrics have quite a number of distinctive features. However, 
they are very sensitive to excessive sunlight. That‘s why you should park your carriage in the shade whene
ver possible.

Care of the chassis
The chassis requires regular care. You should clean and slightly lubricate the wheel axles at a regular 
4weeks interval. Before oiling the wheels and pushin axles, make sure these are absolutely clean and free 
of sand etc., in order not to compromise the proper working of the locking mechanism. Use a silicone based 
lubricant spray for all moving plastic parts to maintain them in an operative condition. Keep all coated and 
chromeplated metal parts in dry condition, and use a finish restorer or chrome paste if necessary. Remove 
smaller chassis paint damages by means of a touchup applicator. Do not use high-pressure cleaners 
when cleaning your carriage, due to risk of damaging the ball bearings of the wheels (greased) and 
other functional parts (grinding and creaking noise).  Wheels: Overpressure may result in accidents 
and personal injuries. Replace worn plain wheel bearings and springs in time. Replace worn plain wheel 
bearings and springs in time. Little stones in the thread, etc. may just as well damage the floor covering. 
When parking the carriage in the blazing sun or cramming it in the boot at temperatures of above 40°C, the 
semi pneumatic tires may flatten or become deformed. 

For pneumatic tires
When using pneumatic wheels, make sure they have got enough air in the tire. Specified tire inflation  
pressure should be between 1.2 and 1.5bar max. 

WARNING! Max. tire pressure will be reached quickly. Tires tend to lose air over time. When blowing 
up a flat tire, inflate it only halfway first, and make sure the tire is evenly seated, to avoid “wobble”. Replace 
worn plain wheel bearings and springs in time. Then continue to inflate it to the proper pressure. 

Instructions for use 
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Suitability for the child
The seat unit is designed for a child from 6 months, and weighing up to 15 kg (33 lbs).

WARNING! This product is only suitable for a child which cannot yet sit up or roll onto 
its side on its own or support itself on hands and knees.  
Maximum weight of the child: 9 kg. 
Never use these carrycots on a stand.



Quality agreement 

2 YEARS warranty
This product is guaranteed for a period of 2 years by your contract partner. For possible submission of 
proof, please keep your receipt, the completed warranty card as well as the handover check bearing your 
signature for the length of the warranty period. These documents must be submitted to qualify for service 
under the warranty.  
IN CASE OF WARRANTY CLAIm
This product is warranted against defects in materials and workmanship that existed at the time it was  
handed over.
THIS WARRANTY DOES NOT COVER ……
We disclaim liability for defects in the object of purchase that are beyond our control.  
This especially applies to: 
n natural wear and tear (wearrelated defects) and defects due to  
 excessive stress 
n consequential defects, originally caused by neglect of defects/damages 
 but developing into conditions necessitating a more difficult repair 
n defects due to improper or inappropriate use (see Instructions)
n defects due to incorrect assembly or operation
n defects due to negligent handling or lack of maintenance of the product  

n defects due to improper alteration of the product.

WaRRaNtY claim — YES oR No?
Rust: To provide a proper basic protection of the chassis, it has undergone a rust-proofing treatment. However, rust-stains may 
be found when lacking maintenance. This case will not be covered by the warranty. 
Scratches: Scratches caused by wear and tear will not be covered by the warranty. 
mould formation: Fabric parts, having become wet, should be dried properly to prevent mould formation (see Instructions). Mould 
formation will not be covered by the warranty. 
Bleaching of the fabrics: We confirm that the fabrics comply with the established standards. It cannot be ruled out that colours 
of the fabrics may fade while the parts are exposed to direct sunlight, washed too frequently, come into contact with sweat and 
detergents, or suffer abrasive wear (especially on those parts where the pram is handled). Consequently, colour fading is excluded 
from the warranty. It is unavoidable that colours sometimes differ slightly from one individual batch to the next, which is why this 
case will not be covered under the warranty. 
Knob formation on fabrics: We recommend that you apply general clothes care. As with woollen sweaters, the knobs can easily 
be removed by using a clothes-brush or burling machine. 
tearing of seams, fabrics, press studs : At the time of purchase, please check carefully that all the fabric parts, seams and 
snap fasteners have properly been sewn and fastened. In case of a possible complaint concerning seams/defective snap fasten-
ers, a claim must immediately be reported to your dealer after the defect has been discovered. 
Wheels: As wheels used on prams will not be balanced, they may show slight run-outs („wobbles“). Worn tires will be regarded 
as natural wear and tear. No claim can be raised if your pram, using pneumatic tired wheels, has a „flat“. This will be attributed 
to extraneous causes — a small hole caused by a pointed object, or pushing the pram about when it has not got enough air in the 
tire. This case will not be covered by the warranty.

WHAT TO REMEMBER WHEN BUYING YOUR PRAM
Check that your pram is complete when it is handed over and no parts are missing. Check the function of all parts and confirm 
this by signing the hand-over check.

What to Do iN caSE of a comPlaiNt
Call your dealer, from whom you bought the pram, to file the complaint and to discuss how to handle the matter. In case of 
defects concerning safety regulations, your complaint must be filed at your dealer within a 30 days period from the date the 
defects have occurred, otherwise these defects will not be warranted for. When handling your warranty claims, we will apply 
product-specific depreciation rates. We refer you to our general terms and conditions displayed at our premises. 

Make sure that the pram is in a clean condition before being sent in for repair. Repairs will not be carried out on prams which 
are in a dirty condition.

uSE, caRE aND maiNtENaNcE
To maintain the original quality of your pram as a means of transportation for your child, it requires care and maintenance  
according to the instructions.
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