
 

FI    KÄYTTÖOHJE 

 

VAUNUN KOKOAMINEN 

Aseta kokoon taitettuun vaunuun 

renkaat paikalleen 

lattiatasolla/maassa (kuva 3). 

Tartu työntöaisaan ja nosta sitä 

voimakkaasti, kunnes 

sivulukitukset kiinnittyvät (kuvat 

1,3). -Sitten vedä työntöaisan 

sivuista aisan 

vapautuspainikkeita, jolloin aisa 

on käännettävissä ja lukittavissa. 

VAROITUS! Varmista 

lukitusjärjestelmä ennen vaunun 

käyttöä. 

VAUNUN KASAAMINEN 

-Aseta työntöaisa selkänojan 

puolelle. 

-Aseta selkänoja makuuasentoon. 

-Vapauta sivulukitukset ja laske 

työntöaisaa alas taittaaksesi 

vaunu kasaan (kuva 2). 

VAROITUS! Poista 

vaunukoppa/kantokassi ennen 

vaunun kasaamista. 

RENKAIDEN ASENTAMINEN JA 

POISTAMINEN 

Asentaaksesi renkaat, paina 

renkaan keskellä olevaa 

lukituspainiketta (kuva 6), ja 

liuúta rengas akselille akselitapin 

loppuun saakka. Sitten vapauta 

painike, ja liikuta rengasta 

hieman hitaasti takaisin, jolloin 

rengas lukittuu paikalleen. 

VAROITUS! Tarkista, että kaikki 

renkaat ovat asennettuna oikein 

ennen kuin käytät vaunua. 

TYÖNTÖAISAN ASENNON 

MUUTTAMINEN 

Vapauta työntöaisan lukitukset 

(kuva 4), ja siirrä työntöaisa 

haluamallesi puolelle. 

VAROITUS! Liikuttaessasi 

työntöaisaa, varmista ettei 

lapsesi kädet ole aisan ulottuvilla! 

TYÖNTÖAISAN KORKEUDEN 

SÄÄTÄMINEN 

Työntöaisa on säädettävissä 

työntäjän korkeuteen sopivaksi. 

Säätääksesi työntöaisaa paina 

työntöaisan korkeudensäätö -

painikkeita samanaikaisesti 

molemmilta puolilta, ja säädä 

työntöaisa (kuva 5). 

PYÖRIEN LUKITSEMINEN 

-Lukitaksesi pyörät, lukitse jarrut 

painamalla (kuva 9).  

-Vapauttaaksesi pyörät, nosta 

jarrua (kuva 9). 

-Lukitaksesi kääntyvät etupyörät 

(vain joissakin malleissa), paina 

molempien renkaiden sivuissa 

olevia painikkeita. Vapauttaaksesi 

kääntyvät pyörät (vain joissakin 

malleissa), vapauta molempien 

renkaiden sivuilla olevat 

painikkeet. 

VAROITUS! Älä jätä lasta 

vaunussa vartioimatta, vaikka 

vaunu olisikin jarruilla lukittuna! 

VAROITUS! Vaunua ei tule 

liikuttaa jarrujen ollessa 

lukittuina! 

ISTUIN 

Vaunu on varustettu kiinteällä 

ratasistuimella, jossa on monia 

ominaisuuksia. 

Käyttääksesi vaunua rattaana, 

selkänoja ja jalkatuki on 

säädettävä vaadittuun asentoon 

(kuvat 10,18). 

SELKÄNOJAN SÄÄTÄMINEN 

Selkätuen säätämiseksi nosta 

selkänojan takana olevaa vedintä 

ja säädä selkänoja haluttuun 

asentoon (kuva 18). 

VAROITUS! Selkänojan 

säätäminen voi olla haastavaa, 

mikäli lapsi on istuimessa. 

JALKATUEN SÄÄTÄMINEN 

Jalkatuki säädetään painamalla 

jalkatuen molemmilla puolilla 

olevia painikkeita samanaikaisesti 

ja liikuttamalla jalkatuki 

haluttuun asentoon (kuva 10). 

KUOMUN SÄÄTÄMINEN 

Kiinteä kuomu on säädettävissä 

eri asentoihin. 

Kuomussa on kaksi 

ilmanvaihtoverkkoa; Avataksesi 

pienempi ilmanvaihtoverkko, 

vapauta suojakangas 

tarranauhoista ja kiinnitä 

suojakangas ylös napin avulla. 

Käyttääksesi suurempaa 

ilmanvaihtoverkkoa, irrota 

suojakangas vetoketjulla (kuvat 

16,17). Säilytä irrotettu 

suojakangas esim. ostoskorissa. 

Kiinnitä suojakankaat tarvittaessa 

takaisin tarranauha tai vetoketjun 

avulla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TUKIKAARI JA TARJOTIN 

Istuin on varustettu tukikaarella 

ja tarjottimella, joka voidaan 

asentaa vaunun runkoon. 

Asentaaksesi tukikaaren tai 

tarjottimen, paina molempia 

istuimen rungossa olevia 

lukituspainikkeita yhtäaikaisesti, 

ja vie tukikaari paikalleen, kunnes 

lukitusnapit naksahtavat niille 

kuuluville koloihin (kuvat 19,20).  

Poistaaksesi tukikaaren tai 

tarjottimen, paina 

lukituspainikkeita samanaikaisesti 

ja vedä tukikaari/tarjotin pois 

(kuvat 19,20). 

VAROITUS! Käytä tarjottimen ja 

tukikaaren lisäksi myös 

turvavaljaita lapsella, kun hän on 

vaunussa. 

TURVAVALJAAT 

Vaunu on varustettu 5-pistevöillä. 

Kun lapsi asetetaan vaunuun, 

kiinnitä vyöt asettamalla vöiden 

lukitushaarukat lukkoon ja kiristä 

ne. Irrottaaksesi vyöt, paina 

haarukoiden vapautuskohtia, ja 

vedä haarukat ulos lukosta.  

VAROITUS! Käytä aina 

turvavaljaita, kun lapsi matkustaa 

vaunussa! 

SADE- JA HYÖNTEISSUOJA 

Vaunu on varustettu sadesuojalla 

(kuva 25) ja hyönteissuojalla 

(kuva 26). Sadesuojassa on 

ilmanvaihtoaukko lapsen 

kasvojen korkeudella. 

HOITOLAUKKU 

Vaunun mukana toimitetaan 

hoitolaukku. Asentaaksesi laukun 

vaunun työntöaisaan, aseta 

laukun olkavyö työntöaisalle ja 

kiinnitä nepparit kummaltakin 

puolelta. Käytännöllisen 

olkahihnan avulla laukkua 

voidaan helposti kuljettaa olalla.  

KANTOKASSIN ASENTAMINEN JA 

POISTAMINEN 

Ennen kantokassin asentamista, 

laske selkänoja makuuasentoon 

ja jalkatuki vaaka-asentoon (kuva 

10). Säätääksesi selkänojaa, vedä 

säätövedintä selkänojan 

takapuolelta (kuva 18). Jalkatuen 

säätämiseksi vapauta jalkatuen 

molemmilla puolella olevat 

säätöpainikkeet ja aseta jalkatuki 

vaaka-asentoon (kuva 10).  

Asenna suojakankaalla varustettu 

turvakaari vaunun runkoon 

asettamalla turvakaaren 

molemmilla puolilla olevat 

kiinnityskohdat vaunun rungossa 

oleviin lukituskohtiin (kuva 11), ja 

lukitse turvakaaren suojakangas 

vaunun runkoon neppareiden 

avulla.  

Asettaaksesi kantokassin 

vaunuun, työntöaisan tulisi olla 

käännettynä vastakkaiseen 

suuntaan (kuvat 12,13). Kiinnitä 

kantokassi vaunuun lukitsemalla 

kantokassin päädyssä oleva 

lukitussolki vaunun rungossa 

olevaan vastakappaleeseen. 

Kantokassi pysyy vaunussa 

solkikiinnityksen ja 

suojakankaalla varustetun 

tukikaaren avulla. 

Kantokassi on varustettu 

vetoketjulla irrotettavalla 

jalkapeitteellä (kuva 13).  

Irrottaaksesi suojakankaalla 

varustetun tukikaaren, paina 

lukituspainikkeita molemmilta 

puolilta kaarta ja vedä kaari pois 

(kuva 11).  

KUOMU 

Säädettävissä oleva kuomu on 

varustettu painonapeilla, joihin 

voi asettaa jalkapeitteen. 

JALKAPEITE 

Jalkapeite voidaan kiinnittää 

painonapeilla kuomun 

molemmilla puolilla oleviin 

painonappeihin. 

TURVAKAUKALON 

ASENTAMINEN (LISÄVARUSTE) 

Vaunuun voidaan ostaa 

lisävarusteena turvakaukalo, jota 

voidaan käyttää lapsille 0-11 kg. 

Turvakaukalo on asennettavissa 

vaunun runkoon; Poista muoviset 

suojat (kuva 21), ja aseta 

turvakaukalo suojien alta 

paljastuviin kiinnityskohtiin, ja 

paina voimakkaasti (kuvat 22,23). 

Poistaaksesi turvakaukalon 

vaunun rungosta, vedä kaukalon 

molemmilta puolilta 

vapautusvetimiä ja nosta kaukalo 

pois vaunusta.  

VAROITUS! Tarkista 

turvakaukalon kiinnitys ennen 

vaunun käyttöä! Turvakaukalo on 

varustettu jalkapeitteellä ja 

kuomulla, jotka ovat 

asennettavissa painonapeilla. 

Turvakaukalon kantokahvaa on 

mahdollista säätää painamalla 

punaisia säätöpainikkeita 

samanaikaisesti molemmilta 

puolilta turvakaukaloa ja 

liikuttamalla kantokahvaa 

haluttuun asentoon.  

 

 

 

 

 

 



VAROITUKSET 
LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE 

HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ 

JA SÄILYTÄ SE MYÖHEMPÄÄ 

KÄYTTÖÄ VARTEN! 

1. VAROITUS: LAPSEN JÄTTÄMINEN 

ILMAN VALVONTAA VOI AIHEUTTAA 

VAARATILANTEEN 

2. VAROITUS: KÄYTÄ VALJAITA, KUN 

LAPSI PYRKII ISTUMAAN ITSE. 

3. VAROITUS: ÄLÄ KÄYTÄ 

YLIMÄÄRÄISIÄ PATJOJA TÄSSÄ 

TUOTTEESSA. 

4. VAROITUS: ENNEN KÄYTTÖÄ, 

VARMISTA LUKITUSJÄRJESTELMÄT. 

5. VAROITUS: KÄYTÄ AINA 

HAARAVYÖTÄ YHDESSÄ 

LANTIOVÖIDEN KANSSA. 

6. VAROITUS: KAIKKI YLIMÄÄRÄINEN 

LASTAUS TYÖNTÖAISASSA VOI 

HORJUTTAA VAUUN TASAPAINOA. 

7. VAROITUS: TÄTÄ TUOTETTA EI 

OLE SUUNNITELTU KÄYTETTÄVÄKSI 

RULLALUISTELLESSA TAI JUOSTESSA. 

8. VAROITUS: VAUNU ON SALLITTU 

KÄYTETTÄVÄKSI YHDELLÄ LAPSELLA. 

9. VAROITUS: VAUNU ON 

KÄYTETTÄVISSÄ LAPSILLE 0-36kk JA 

0-15 kg. 

10. VAROITUS: ÄLÄ JÄTÄ LASTA 

VARTIOIMATTA VAUNUSSA, VAIKKA 

JARRUT OLISI LUKITTUINA. 

11. VAROITUS: ÄLÄ KÄYTÄ 

TUOTETTA, JOS YKSIKÄÄN SEN OSA 

ON VAURIOITUNUT. 

12. VAROITUS: KOOTESSA JA 

KASATESSA VAUNUA, VARMISTA  

ETTÄ LAPSI ON TURVALLISEN 

ETÄISYYDEN PÄÄSSÄ VAUNUSTA. 

13. VAROITUS: TEHDESSÄSI MITÄÄN 

SÄÄTÖJÄ, VARMISTA ETTEI 

LIIKKUVAT OSAT OLE LÄHELLÄ 

LAPSEN VARTALOA. 

14. VAROITUS: KÄYTÄ AINA JARRUA 

PYSÄHTYESSÄ. 

15. VAROITUS: OSTOSKORIN MAX. 

KUORMITUS ON 3KG 

16. VAROITUS: HOITOLAUKUN MAX. 

KUORMITUS ON 2KG. 

17. VAROITUS: KAIKKI YLIMÄÄRÄSET 

LAUKUT JA KASSIT TYÖNTÖAISASSA 

HORJUTTAVAT VAUNUN VAKAUTTA. 

18. VAROITUS: KÄYTÄ AINOASTAAN 

VALMISTAJAN SUOSITTELEMIA 

LISÄOSIA. 

19. VAROITUS: YLITTÄESSÄ 

JALKAKÄYTÄVÄÄ TAI MUUTA 

ESTETTÄ, ETUAKSELIA TULEE 

NOSTAA YLÖS. 

20. VAROITUS: ÄLÄ KÄYTÄ VAUNUA 

PORTAISSA. 

21. VAROITUS: PIDÄ VAUNU POIS 

LASTEN ULOTTUVILTA. 

22. VAROITUS: ÄLÄ KÄYTÄ YLI 20mm 

PAKSUISTA PATJAA VAUNUSSA. 

23. VAROITUS: ILMARENKAAN MAX. 

ILMANPAINE ON 0,8 BAR (MERKINTÄ 

RENKAASSA). SALLITUN 

ILMANPAINEEN YLITTÄMINEN VOI 

VAURIOTAA RENGASTA. 

 

 

 

ASENNUS JA HUOLTO 

Lastenvaunut vaativat säännöllistä huoltoa. 

Käyttötarkoituksensa vuoksi (ulkokäyttö 

kaikissa ilmasto-olosuhteissa ja eri pinnoilla) 

seuraavien huolto-ohjeiden noudattaminen 

on välttämätöntä sen oikean toiminnan 

kannalta. 

1. Metalliosat voidaan puhdistaa kostealla 

kankaalla, miedolla pesuaineella. 

Puhdistuksen jälkeen pyyhi kuivaksi 

korroosion estämiseksi. 

2. Verhoilu voidaan puhdistaa kostealla 

kankaalla miedolla pesuaineella. 

Puhdistuksen jälkeen verhoilu tulee kuivata 

ripustamalla paikkaan, jota ei altisteta 

pitkittyneelle auringonvalolle, tai jättämällä 

se levitettynä hyvin ilmastoituun paikkaan. 

3. Älä pese verhoilua pesukoneessa, 

rumpukuivaa tai liota pitkään rakenneosien 

(vahvikkeet, täyte) vuoksi. 

4. Älä käytä valkaisuainetta. Käytä vain 

mietoja pesuaineita. 

5. Jos tuote kastuu, kuivaa metalliosat. Älä 

peitä, kunnes se kuivuu ilmastoidussa 

paikassa. 

6. Älä altista tuotetta pitkään 

auringonvalolle, koska verhoilu ja muoviosat 

voivat värjäytyä tai vaurioitua. 

7. Liikkuvia osia tulee käsitellä säännöllisesti 

nopeasti haihtuvilla puhdistus- ja 

voiteluaineilla. 

8. Turvavyöt ja muut säädettävät elementit 

on tarkastettava säännöllisesti. 

9. Hiekka, suola ja muut epäpuhtaudet on 

poistettava pyöristä, jarruista ja 

jousituksesta säännöllisesti. Älä käytä 

voiteluainetta paikoissa, joihin pääsee 

hiekkaa. 

10. Vältä kosketusta suolaveteen (merivesi, 

merituuli, tien suola) korroosion estämiseksi. 

11. Lastenrattaiden suositeltu 

käyttölämpötila: -5 - + 35 ° C 

 

 

 

TAKUUEHDOT 

1. Witpol antaa tuotteelle 12 kk.n takuun 

ostopäivästä alkaen. 

2. Kaikki valitukset tehdään myyjäliikkeelle. 

3. Valituksen tueksi tulee osoittaa ostokuitti 

(Suomessa). 

4. Tuotteen fyysiset vauriot jotka tulevat ilmi 

takuuaikana korjataan 14 vrk.n kuluessa siitä, 

kun tuote on toimitettu myyjäliikkeen kautta 

Witpolille. 

5. Kaikki korjaukset suorittaa Witpol tai 

myyjän huolto-osasto. 

6. Takuu ei kata: 

- asiakkaan aiheuttamia vaurioita 

- käyttöohjeen, varoitusten tai tuotetietojen 

vastaisesta käytöstä johtuvia vaurioita. 

- normaalissa käytössä, luonnollisesti 

käytössä kuluvia osia, kuten: renkaat, 

sisärenkaat, kulutuspinta, pohjamateriaalit, 

kankaiden ja kitkamateriaalien rakenne ja 

väri, pyörän holkit, akselit, kuviot. 

- huoltosuositusten noudattamatta 

jättämisestä syntyneitä vaurioita, kuten: 

korroosio, muuttunut verhoilun tai 

muoviosien väri pitkäaikaisen altistumisen 

seurauksena auringonvalolle tai liiallisen 

lämpötilan seurauksena, narisevat äänet, 

mekanismin vaurioituminen likaantumisen 

vuoksi. 

- muiden kuin valtuutettujen henkilöiden 

suorittamat korjaukset. 

- vaurioita ja likaa, jotka johtuvat tuotteen 

väärästä pakkaamisesta lähetystä varten 

(Internet-ostokset) 

7. takuuaikaa pidennetään RIKOssa tehdyllä 

korjausajalla 

8. Takaajan on määritettävä 

korjausmenetelmä 

9. Tuote, jolle tehdään valitus, tulee 

toimittaa puhtaana. 

10. takuu on voimassa Euroopan Unionissa. 

11. Kulutustavaroiden takuu ei sulje pois tai 

keskeytä ostajan oikeuksia, jotka johtuvat 

tavaran sopimuksen noudattamatta 

jättämisestä 



 



 


