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ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

SWISS DESIGN



СЪДЪРЖАНИЕ 

BG: Прочетете всички инструкции ПРЕДИ сглобяването и ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕТО на продукта. 
Важно: Пазете тези инструкции за бъдещи справки.

Кошница

Отвор с прозорец

Преден лост

Предпазни колани

Детска Количка М2 Преден лост Колела Платнена чанта

Система за сгъване с една ръка

BG: ВНИМАНИЕ: ОПАСНСТ ОТ ЗАДУШАВАНЕ!
Деца са се задушавали заради увиване на коланите на количката около врата им. Махнете 
коланите, когато не се използват и ги сложете в джоба за съхранение на детската количка. 
Дръжте колана, който служи за носене на детската количка, на недостъпно за деца място.



ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ: Неспазването на тези инструкции може да доведе до сериозни наранявания или смърт.
За да се избегнат сериозни наранявания от падане или изплъзване от количката, винаги 
използвайте предпазните колани и се уверете, че детето е позиционирани правилно според тези 
инструкции.
ВНИМАНИЕ: Моля следвайте всички тези инструкции, за да осигурите безопасността на вашето дете.
Пазете тези инструкции за бъдещи справки.
ВНИМАНИЕ: Грижете се, когато сгъвате и разгъвате детската количка, да предпазвате пръстите си 
от защипване.
ВНИМАНИЕ: Никога не оставяйте детето без надзор.

• ВНИМАНИЕ: Тази детска количка е създадена само за едно дете. Използването ѝ с 
повече от едно дете може да причини нестабилност, която може да доведе до риск 
от нараняване/вреда за вашето дете.
• Дамски чанти, пазарски торби, пакети, чанти с памперси или други аксесоари 
могат да повлияят на баланса на детската количка и да я направят опасна и нестабилна.
• Максималното тегло, което може да бъде носено в кошницата за съхранение, е 3кг. 
Допълнително тегло може да направи детската количка опасно нестабилна.
• Уверете се, че детската количка е напълно разгъната и заключена на място, преди 
да позволите на дете да се доближи до количката
• Тази количка е създадена за деца, тежащи до 15 кг. или високи до 102 см. 
Допълнително тегло ще доведе до изключително износване и стрес върху детската 
количка и тя може да стане опасно нестабилна.
• НИКОГА не изплзвайте детската количка по стълби и ескалатори.
• НИКОГА не изплзвайте детската количка с ролери, кънки, скейтбордове или велосипеди.
• НИКОГА не позволявайте вашата детска количка да се използва като играчка.
• За почистване използвайте само мек домашен сапун или препарат и топла вода с гъба или 
чист парцал.
• Проверявайте редовно вашата колички за разхлабени винтове, износени части, 
разкъсани материали или петна. Сменяйте или поправяйте части, когато е необходимо.
• Спрете да използвате количката, ако не работи както трябва или е повредена.
• За да почистите, измийте плата с топла/студена вода и естествен сапун/препарат.
• НЕ ПЕРЕТЕ МАШИННО
• ВНИМАНИЕ: Преди употреба се уверете, че всички заключващи се устройства са както трябва.
• ВНИМАНИЕ: За да избегнете наранявания, се уверете, че вашето дете е достатъчно надалече, 
когато разгъвате и сгъвате този продукт.
• ВНИМАНИЕ: Не позволявайте на вашите деца да си играя с този продукт.
• ВНИМАНИЕ: Този продукт не е подходя за тичане и каране на скейтборд.
• Аксесоарите, които не са одобрени от производителя, не трябва да се използват.
• Трябва да се използват само резервни части, предоставени или препоръчани от 
производителя/дистрибутора.



ВАЖНО!
За да осигурите безопасна експлоатация на вашия продукт, моля следвайте тези инстрункции 
внимателно. Моля, пазете тези инструкции за бъдещи справки.
ВАЖНО!
Изисква се сглобяване от възрастен.
ВАЖНО!
Преди сглобяването и всяко използване, инспектирайте този продукт за повреден хардуер, 
разхлабени връзки, липсващи части или остри ъгли. НИКОГА не използвайте детската количка, 
ако някоя част липсва или е счупена.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Изкарайте детската количка от кутията.
За да разгънете детската количка
ВНИМАНИЕ: Грижете се, когато сгъвате и разгъвате детската 
количка, да предпазвате пръстите 
си от защипване.
ВНИМАНИЕ: Уверете се, че няма деца близо до детската 
количка, когато я разгъвате.
1. Както е показано на снимката, задръжте дръжката нагоре и 
вдигнете задната част, 
за да се отвори.
2. Както е показано на снимката, звука "клик" индикира, че 
рамката е отворена правилно.
ВНИМАНИЕ: Уверете се, че рамката е заключена на място, 
преди използване!

Инсталиране/сваляне на задното колело
- Инсталиране: Вкарайте задното колело в скобата за задно 
колело. Натискайте, 
докато чуете "клик": това индикира, че колелото е инсталирано 
правилно.
- Натиснете червения бутон и след това издърпайте колелото 
навън, за да го махнете.
Инсталиране/разглобяване на предния лост
- Инсталиране: Вкарайте защитния лост в рамката по посока на 
стрелката. 
Натискайте, докато чуете "клик": това индикира, че лоста е 
сглобен правилно.
- Разгъване: Натиснете един от двата централни бутона от всяка 
страна на раката, 
за да освободите задния лост.
- Разглобяване: Натиснете двата бутона от всяка страна на 
рамката, след това повдигнете лоста по 
посока на стрелката.



Натсройване на сенника:
- За да сгънете сенника: Дръпнете назад от предния ръб.
- За да отворите сенника: Натиснете напред предния ръб
  на сенника, докато държите задначта част на сенника 
  на едно място.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Настройване на поставката за крака:
Както е показано на снимката: Издърпйте устройството 
за настройване под поставката за крака, за да 
нагласите ъгъла на поставката за крака нагоре или надолу.

НАСТРОЙВАНЕ НА ОБЛЕГАЛКАТА
Седалката е с множество позиции, които се контролират 
от мрежа и регулатор зад седалката. За да наклоните седалката, 
натиснете надолу скобите и изтеглете назад регулатора. За да 
поставите седалката в по-изправено положение, хванете връзки 
и ги издърпайте до желаната позиция.
ВНИМАНИЕ: Винаги използвайте най-ниската позиция на облегалката  
(най-равната позиция) за дете, което е на възраст 0-6 месеца.
ВНИМАНИЕ: Най-вдигната позиция трябва да се използва за дете, 
което е поне на 6 месеца. Винаги настройвайте наново колана за 
безопасност, включително коланите за раменете, когато връщата 
седалката в предна позиция.

ОТВОР С ПРОЗОРЕЦ
Сенникът има голям отвор с прозорец в задната част. За да 
увеличите въздушния поток към седалката, навийте покривалото 
на прозореца и го фиксирайте на едно място, като използвате 
ластика и бутона отгоре.
Сенникът има малък прозорец отгоре. Той може да се използва за 
наглеждане на бебето или за увеличаване на въздушния поток 
към седалката.

ИПОЗЛВАНЕ НА ПОКРИВАЛОТО ЗА ДЪЖД
Закачете Velcro лентите върху тръбите на рамката, както е показа 
на рисунката, за да закрепите покривалото за дъжд към детската 
количка.
ЗАБЕЛЕЖКА: Покривалото за дъжд също може да се използва като 
предно стъкло, за да пази детето топло в студено време.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Имайте предвид риска от падане на 
покритието за дъжд върху лицето на 
бебето и да предизвики задушаване.



ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЪТНАТА ЧАНТА
1. Сгънете напълно детската количка и свалете 
предния лост, след което поставете детската 
количка и предния лост в пътната чанта.
2. Дръжте края на въжето с едната ръка и използ-
вайте другата ръка да натиснете пластмасовия 
бутон и го плъзнете надолу, за да затегнете отвора 
на чантата.
Използвайте куките от колана за рамене, за да 
свържете пластмасовите пръстени във формата на 
D от двете страни на чантата.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Въжете на чантата може да бъде опасно. За да 
избегнете руск от задушаване, дръжте чантата далече от бебета и деца.

БЕЗОПАСНОСТ 

СПИРАЧКИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги пускайте спирачките, когато не бутате детската 
количка, за да не се плъзне. НИКОГА не оставяйте детската количка без 
надзор на нагорнище или на надолнище, тъй като количката може да се 
плъзне надолу.
За да пуснете спирачките, приложете натиск надолу към спирачните лостове, 
намиращи се на задната ос. Детската количка може да има нужда от 
движение напред или назад, за да се задействат спирачките.
ВНИМАНИЕ: Винаги пускайте спирачките, когато детската количка не се 
използва, за да предотвратите да се плъзне нанякъде. НИКОГА не оставяйте 
детската количка без надзор на наклон, тъй като количката може да се 
плъзне.
За да ги отпуснете, внимателно повдигнете спирачните лостове надолу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да избегнете 
сериозни наранявания от падане или 
плъзване, винаги използвайте предпазните 
колани.
ОПАСНОСТ ОТ ЗАДУШАВАНЕ: Дете може да 
бъде удушено от разхлабени колани. Никога 
не оставяйте вашето дете на седалката, ако 
коланите са 
хлабави или откопчани.



Настройване на колана на седалката
• За да настроите височината на предпазните колани, откачете колана за раменете от катарамата. 
Прекарайте колана за раменете през съответния слот и закачете коланата за раменете отново на 
катарамата.
• Внимателно сложете детето на седалката на детската количка и сложете предпазните колани 
около кръста на детето и над раменете му. Поставете средната лента между краката на детето. 
Вкарайте мъжкият край на всеки колан за рамо/кръст в катарамата на средната лента.
• Затягайте колана, докато не застане плътно около кръста на детето и над раменете на детето.
• Натиснете бутона върху централната закопчалка; закопчалките ще се освободят.
• За да скъсите: Издърпайте колана за рамото в обратната посока на тази на стрелката.
ВНИМАНИЕ: Коланът на седалката трябва да се използва, когато детето е в количката!

БЕЗОПАСНОСТ 

СГЪВАНЕ 

BG: Сгъване на детската количка, стъпки
1. Както е показано на снимката, затворете сенните.
2. Както е показано на снимката, за да сгънете детската количка плъзнете тригера наляво и 
натиснете централния бутон, докато натискате дръжаката надолу.
3. Както е показано на снимката, сгъвайте рамката, докато детската количка е напълно затворена.



Грижа и поддръжка
• Редовно проверявайте всички винтове, нитове, болтове и други части, за да се уверите, че са 
сигурни и безопасни и подменете всички части, които са в лошо състояние. Много е важно 
детската количка да се почиства и изсушава след употреба през зимата, на морето, в гората, 
в дъжда. Нечистата морска сол може да корозира металните части. След употреба в такива 
условия избършете с чиста вода и подсушете добре.
• Когато се използва на плажа, всеки ден измивайте всичкия пясък от колелата и осите, за да предотвратите 
износването на осите и ръждясването на колелата. Мийте колелата и осите с чиста вода, подсушете и 
смажете отново.
• Редовно проверявайте дали заключващото устройство на детската колучйа работи правилно.
• Ако откриете повредени части на детската количката, спрете използването на количката и незабавно се 
свържете с търговеца.
• Не излагайте количката на силна слънчева светлина за продължителни периоди от време. Дори излагането 
на ултравиолетова светлина при нормална употреба може да причини избледняване на тъканта.
• Внимавайте да не скъсате тъканта при товарене или транспортиране на детската количката в превозно 
средство.
• Може да се използват масла или смазочни материали с нисък вискозитет върху механичните компоненти 
на детската количката.
• Вазелинът е добро смазочно средство за използване върху предната ос.
• Измийте тъканите в хладка или студена вода с мек почистващ препарат.
• НЕ ПЕРЕТЕ ТЪКАНИТЕ В ПЕРАЛНАТА МАШИНА, за да избегнете разкъсване и разделяне на шевовете.

 ПОДДРЪЖКА 
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