
Олекотена алуминиева рамка

Откачащ се предпазител и сенник

Подходяща за деца от 0 до 36 месеца

Надеждна и безопасна спирачна система

Трансформиращ се 2-в-1, обръщащ се 

кош - подходящ и за новородени бебета 

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА НА ДЕТСКА КОЛИЧКА “RACHEL”, АРТИКУЛЕН НОМЕР: H5106А

А



ВНИМАНИЕ:
01. Моля, прочетете внимателно тези инструкции преди употреба на продукта, за да осигурите
правилното използване на количката и ги запазете за бъдеща справка.
02. Количката е подходяща за деца на възраст от 0 до 36 месеца и с максимално тегло до
15 кг.
03. Към количката използвайте само аксесоари, които са одобрени или препоръчани от вносителя.
04. Преди да поставите детето в количката се уверете, че е напълно разгъната и всички заключ-
ващи механизми са задействани, за да предотвратите нараняване на детето от внезапно сгъване.
05. Пускайте спирачката преди да сложите или да извадите детето от количката.
06. Всеки товар, закачен на дръжката, предпазителя, облегалката на гърба или отстрани на колич-
ката ще се отрази на стабилността й. Не претоварвайте количката. В противен случай тя може да
се обърне и детето да се нарани. 
07. Преди употреба проверявайте дали количката е правилно разгъната, дали всички части са
в изправност и са фиксирани правилно в избранотро положение. Прекратете използването ако
има износени или разхлабени съединения, повредени или липсващи части.
08. Не използвайте количката, докато спортувате -тичате, карате ролери или се пързаляте.
09. НИКОГА не оставяйте детето без родителски надзор!
10. Никога не поставяйте възглавничка или матраче, по-дебело от 25 мм в количката.
11. Винаги закрепяйте колана между крачетата към колана през кръстчето, за максимална
защита и безопасност! Винаги проверявайте дали коланите са поставени преди да използвате
количката.
12. Не сгъвайте количката и не регулирайте позициите на гръбчето, докато детето е в нея!
13. ВИНАГИ поставяйте спирачката, докато не държите количката или я оставяте, дори за малко.
14. Не използвайте количката по стълби или бордюри. Това може да се отрази на здравината на
конструкцията и сглобката.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА



>>СПИСЪК С ЧАСТИ

СЕННИК

ПРЕДПАЗИТЕЛ

КОЛАНЧЕТА

КОШ ЗА БАГАЖ

ПРЕДНО КОЛЕЛО

ЗАДНИ КОЛЕЛА

РЪЧКА ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ

СИСТЕМА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЪГЪЛА НА 
СЕДАЛКАТА

БУТОН ЗА СГЪВАНЕ

ДРЪЖКА НА КОЛИЧКАТА



ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

>> Инструкции за сглобяване и употреба на количката.

РЪЧКА ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ

РАЗГЪВАНЕ НА РАМКАТА

Откачете ръчката за заключване от рамката и
повдигнете нагоре дръжката на количката,
докато не чуете как тръбата изщраква и се
фиксира.

МОНТИРАНЕ НА ПРЕДНИТЕ КОЛЕЛА
Вкарайте колелото в отвора в предната част на рамката 
и натиснете, докато чуете изщракване. Уверете се че е 
фиксирано правилно. Натиснете надолу ръчката за 
фиксиране, за да застопорите колелото да се движи в 
1 позиция. Повдигнете я нагоре, за да се върти на 360 
градуса.

МОНТИРАНЕ НА ЗАДНИТЕ КОЛЕЛА
Повдигнете задните крачета на рамката, поставете задните 
колелца върху оста и натиснете. Уверете се, че сте поставили
правилно системата и че колелцата са здраво закрепени за
рамката.

РЪЧКА ЗА ФИКСИРАНЕ НА ПРЕДНИТЕ 
КОЛЕЛЦА ДА НЕ СЕ ВЪРТЯТА НА

360 ГРАДУСА

БУТОН ЗА ОТКАЧАНЕ НА
КОЛЕЛОТО

БУТОН ЗА ОТКАЧАНЕ НА
КОЛЕЛОТО



>> Инструкции за сглобяване и употреба на количката.

ПОСТАВЯНЕ НА СПИРАЧКАТА НА ЗАДНИТЕ 
КОЛЕЛА

Натиснете надолу задната част на спирачката (тази, която е към
вас, когато хванете количката), за да я активирате. За да я
освободите, натиснете предната част на механизма (тази, която 
се намира към вътрешността на количката). Винаги се уверявайте, 
че сте поставили правилно спирачката.

МОНТИРАНЕ НА ПРЕДПАЗИТЕЛЯ
Вкарайте предпазителя в пластмасовия отвор на рамката
(както е показано на картинката) и натиснете, докато се
фиксира на мястото си. Преди употреба на количката се 
уверете, че сте монтирали правилно предпазителя.

ПОСТАВЯНЕ НА СЕДАЛКАТА
Поставете седалката върху рамката и натиснете, докато изщрака
на място. Преди да използвате количката, се уверете, че седалката 
е надеждно фиксирана върху рамката.

БУТОН

СПИРАЧКА

ПЛАСТМАСОВ ОТВОР НА
РАМКАТА

СИСТЕМА ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА ЪГЪЛА НА
СЕДАЛКАТА



ОТКОПЧАВАНЕ НА КОЛАНИТЕ
Натиснете бутона и ги издърпайте настрани, за да откопчеете 
катарамата.

ЗАКОПЧАВАНЕ НА КОЛАНИТЕ
Вкарайте езичетата от двете страни в катарамата, докато чуете
изщракване. Използвайте регулаторите на коланчетата, за да
настроите дължината на ремъците, така че детето да се чувства 
максимално комфортно. D-халките са разположени в края на 
всяко от коланчетата през кръста, в случай, че искате да закачите 
допълнителни колани.  

>> Инструкции за сглобяване и употреба на количката.

БУТОН КАТАРАМА

ОТВАРЯНЕ

ЕЗИЧЕТА ЕЗИЧЕТА

ЗАТВАРЯНЕ

ЩИПКА НА 
СЕННИКА

БУТОН

БУТОН

ТОКА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 
ПОЗИЦИИТЕ НА ГРЪБЧЕТО

ПОСТАВЯНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЕННИКА
Поставяне на сенника: Закрепете щипките на сенника върху
рамката над седалката на количката.
Използване на сенника: Дръпнете сенника напред, за да го
разпънете и го бутнете назад, за да го свиете. 

РЕГУЛИРАНЕ НА ПОЗИЦИИТЕ НА ГРЪБЧЕТО
Натиснете бутона за завъртане на седалката и я наклонете,
както е показано на картинка 11-1. Седалката има 3 позиции на
наклон. Натиснете катарамата за регулиране на позициите на 
гръбчето, от задната страна на облегалката, за да настроите 
желания от вас наклон на гръбчето. (картинка 11-2).  

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

ЕЗИЧЕТА

11-1

11-2



>> Инструкции за сглобяване и употреба на количката.

КАТАРАМИТЕ НА ГРЪБЧЕТО НА
СЕДАЛКАТА

ЗАТВАРЯНЕ                          ОТВАРЯНЕ

РЪЧКИ ЗА 
МЕХАНИЗМА
ЗА СГЪВАНЕ

ЕДИНИЧЕН БУТОН ЗА СГЪВАНЕ (натиска се пръв)

БУТОН ЗА РЕГУЛИРАНЕ 
НА ПОЗИЦИИТЕ НА 
ДРЪЖКАТА

ТРАНСФОРМИРАНЕ НА СЕДАЛКАТА В КОШ
За деца над 6 месеца: За да използвате коша като седалка 
на количка, закопчейте всички катарами на коланите от
задната страна на коша. 
За новородени и деца до 6 месеца: Откачете седалката и
я монтирайте с лице към майката. Откопчейте катарамите
и освободете коланчетата от задната част на седалката, за
да я трансформирате в кош за новородено.

СГЪВАНЕ НА КОЛИЧКАТА
Натиснете единичния бутон за сгъване на количката (намира се
отвътре на рамката, от дясната страна) и в същото 
време плъзнете едновременно нагоре ръчките на механизма за
сгъване от двете страни на рамката (следвайте посоката на малката 
стрелка на картинка 13 в ляво). Натиснете бутоните от двете страни 
на дръжката и я завъртете, за да регулирате удобната за вас 
височина.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
1. За да осигурите максимална безопасност за вашето дете, спазвайте инструкциите за използване и поддръжка на количката.
2. Моля, използвайте четка и мек сапун за почистване на плата. Не използвайте агресивни почистващи препарати или такива,
които съдържат абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
3. Проверявйате периодично състоянието на количката. Преди да използвате продукта винаги се уверете, че всички заключващи
устройства, спирачките, безопасните колани и зкаопчалките, съединенията и фиксиращите механизми са в изправност, не са
износени или повредени. Ако откриете повредени, разхлабени, скъсани или липсващи части, не ги поправяйте сами, а се обърнете
към продавача или към оторизиран сервиз. 
4. Правиното спазване на препоръките в тази инструкция, ще удължат живота на вашата количка и запазването й в добро състояние.

ЛОСТЧЕТА ЗА СГЪВАНЕ
(повдигат се нагоре-втора 
стъпка при сгъване)



МОДЕЛ: RACHEL, АРТИКУЛЕН НОМЕР: H5106A
КОЛИЧКАТА Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ОТ 0 ДО 36 МЕСЕЦА
И С ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ТЕГЛО 15 КГ.

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА 
И ГИ ЗАПАЗЕТЕ В СЛУЧАЙ НА БЪДЕЩИ ВЪПРОСИ. ПРИ ПРОБЛЕМИ, 
СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, СЕ ОБРЪЩАЙТЕ ЗА
КОНСУЛТАЦИЯ ИЛИ РЕМОНТ КЪМ ПРОДАВАЧА ИЛИ ВНОСИТЕЛЯ.

ВНОСИТЕЛ:
„МОНИ ТРЕЙД„ АД
БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ,
УЛ.„СКЛАДОВА БАЗА„ 1
ТЕЛ.: +359 2 936 07 90
ФАКС: +359 2 936 07 95
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