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Do stosowania TYLKO podczas 
spacerów i joggingu. NIE UŻYWAĆ 
podczas jazdy na rowerze lub nartach. 

WAŻNE: Jeśli wozisz jedno dziecko w podwójnej przy-
czepce, posadź dziecko na środku lub po prawej stronie.

ZALECANY WIEK: OD 3 DO 12 MIESIĘCY 
PRZYBLIŻONA WYSOKOŚĆ: 63-76CM 
WAGA: 7-10KG

UWAGA: Baby Snuggler może być stosowany w każdej  
przyczepce Burley z systemem 5-punktowych pasów  
(2003 i później), lub S.I.T (system uprzęży) (2015 i później).  
Baby Snuggler sprawdza się najlepiej w przypadku modeli 
z siedziskiem przymocowanym paskami. Jeśli potrzebujesz 
więcej informacji, należy skontaktować się z autoryzowanym 
sprzedawcą lub odwiedź Burley www.burley.com.

Montaż Snuggler’a  
w 5-punktowe pasy.
1. Usuń istniejące osłony pasów naramiennych i siedziska. 
Włóż ramiączka przez otwór w baby Snuggler  
(Rysunek 1a / b).

Użyj górnych otworów (Rysunek 1a) dla większych dzieci  
i dolnych do mniejszych dzieci (Rysunek 1b) .

2. Przełóż pasek krokowy przez otwór w dolnej części Baby 
Snuggler. (Rysunek 1d).

3. Nałóż wyściełane osłony na paski (Rysunek 1c).

4. Umieść dziecko w Baby Snuggler (Rysunek 2).

5. Zapnij klamry. Wyreguluj pasy tak aby dziecko nie mogło 
się wysunąć z leżaczka.  (Rysunek 2)

6. Zapnij klamrę w pasie.
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Zawsze sadzaj dziecko w środku lub prawym fotelu

Rysunek 2
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OSTRZEŻENIE:
Pasy siedzenia muszą być zawsze zabezpieczone  
gdy przyczepka jest w użyciu.

Zawsze zapnij dzieci w pasach przed użyciem.  
Zrób to zgodnie z instrukcją na etykiecie przyczepki  
i informacjami podanymi w instrukcji obsługi. Przed  
użyciem produktu należy skonsultować się z pediatrą. 
Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki. Niezastosowanie 
się do tego może być przyczyną wypadku, poważnych 
obrażeń lub śmierci.

Montaż Snuggler’a w przyczepce  
z  siedziskiem S.I.T. 
1. Usuń siedzisko SIT z pasów (Rysunek 3a) odpinając rzepy.

2. Odepnij szelki łączące z siedziskiem (Rysunek  3b).

3. Włóż szelki przez otwory (Rysunek  4a) i ponownie  
dołącz do siedzenia.

4. Włóż pasek krokowy przez otwór (Rysunek  4b)

5. Przymocuj wyściełane osłony do pasów (Rysunek  4c)

6. Umieść dziecko w Baby Snuggler

7. Zamknij klamrę. Dostosuj paski tak aby dziecko  
nie mogło się wysunąć z leżaczka.
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Ograniczona gwarancja Burley: 

Przyczepka dla dzieci Burley jest objęta gwarancją od daty zakupu na wady materiałów 
i wykonania na okres 2 lat.
Jeśli wada materiału lub wykonania zostanie wykryta podczas okresu ważności 
gwarancji, naprawimy lub wymienimy produkt (według własnego uznania), bez 
dodatkowych kosztów. Niniejsza gwarancja jest ważna tylko w kraju, w którym produkt 
został zakupiony.
Ograniczona gwarancja obejmuje tylko pierwszego nabywcę detalicznego tego 
produktu i nie podlega przeniesieniu do każdego, kto nabywa prawo własności  
do produktu od pierwotnego nabywcy.
Ograniczona gwarancja nie obejmuje roszczeń wynikających z niewłaściwego 
użytkowania, nieprzestrzegania instrukcji, montażu, nieprawidłowej konserwacji  
i użytkowania, nadużyć, zmian, udziału w wypadku i normalnego zużycia. Ograniczona 
gwarancja nie obejmuje produktów, które są wykorzystywane w wypożyczalniach 
sprzętu i Burley nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody przypadkowe  
lub handlowe odnoszące się do takiego zastosowania.
NINIEJSZA GWARANCJA ogranicza się DO NAPRAWY LUB WYMIANY, wedle własnego 
uznania. W każdym razie, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE  
I WYNIKOWE SZKODY jest wykluczona.

Do naprawy gwarancyjnej lub wymiany części skontaktuj się ze swoim sprzedawcą 
Burley. Proszę być przygotowanym na podanie modelu produktu, numer seryjnego 
oraz opisu problemu gwarancji.
Niektóre części zamienne mogą być dostępne w sprzedaży po upływie tej gwarancji. 
Odwiedź www.burley.com po więcej informacji.


