
Инструкция за употреба 
Детска количка 

 
Предназначена за деца с тегло 0 – 17кг. 

 
 

Уважаеми Клиенти, 
Благодарим ви, че избрахте CYBEX! 
Тази детска количка е направена така, че перфектно да се адаптира към начина на живот на градските родители. Тя може да се 
използва както като детска количка с коша за новородено М, така и като система за пътуване с някои от предлаганите от CYBEX 
кошници или столчета за кола. Така количката расте заедно с детето ви. Количката предлага максимален комфорт и дизайн, подходящ 
за разходки в големите градове.  
Наслаждавайте се! 

 
Части: 
 
А: Бутон за регулиране на дръжката 
B: Дръжка 
C: Цип за сенника 
D: Поставка за чаша (от двете страни) 
E: Сенник 
F: Предпазен Борд 
G: Коланна система 
H: Отключване/ Заключване на предпазния борд 

I: Място за адаптери (от двете страни) 

J: Кош за покупки и багаж 

K: Задни колела 

L: Бутон за заключване или освобождаване на гумите, за да 

могат да се въртят на 360
0 

M: Предни колела 

N: Транспортно заключване
 

O: Спирачки 

P: Ремък за регулиране наклона на облегалката 

1.Подготовка 

 
2.Сгъване и разгъване                                           3.Използване на предпазния борд                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Използване на коланната система 

 
 

5.Използване на сенника               6.Регулиране наклона на седалката          7.Регулиране на дръжката 

 

 

 

 

 

8.Използване на спирачкатa                            

 

 

 

9.Използване на бутона за заключване/ отключване на 

колелата 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Махане на колелата 

 
 

11.Прикрепяне на столче за кола или кошница за кола 

 
 

 

 

 



12.Махане на калъфката 

 

 
Важна информация 

Този продукт съответства на и е сертифициран по стандарт EN 1888:2012 

 

Важно! 

Преди употреба прочетете внимателно инструкциите и ги запазете за бъдеща справка. 

 

 

Обща информация 

CYBEX Agis M-Air 3/ Agis M-Air4/ Eternis M3/ Eternis M4 са подходящи за новородени бебета. Дизайнът им дава максимален комфорт на 

вашето дете. Използвайте ги в най-наклонената/ легнала позиция дотогава, докато детето ви може само да стои седнало или може 

само да се изтласква с ръце.  

 

Внимание: 

Не оставяйте вашето дете без наблюдение. 

Винаги го обезопасявайте с коланната система. 

Това не е играчка. Не оставяйте детето да си играе с този продукт. 

Не е подходящо за бягане или каране на кънки. 

Преди употреба се уверете, че всички заключващи системи за свързани и заключени. 

По време на сгъване или разгъване, пазете детето далеч от количката. 

Преди използване на количката, детското столче или коша за новородено се убедете, че  са свързани правилно и стабилно. 

CYBEX Agis M-Air3/ Agis M-Air4/ Eternis M3/ Eternis M4 са подходящи за деца с тегло 0 – 17кг. 

 

Инструкции за безопасност  

При сглобяване/ разглобяване изкарайте детето извън количката.  

Продукта е подходящ за деца с тегло до 17кг./ Максимален товар в коша за покупки – 5кг. 

Преди да изкарате детето извън количката, активирайте спирачката. 

Не закрепяйте нищо друго по количката освен Cybex поставката за чаша на определеното за това място, тъй като това би нарушило 

стабилността на количката. 

Не се качвайте или слизате по стълби с детето в количката. 

Когато използвате кошниците Cybex Aton или Cloud Q с тази количка, знайте, че това не замества детската кошара или легло. Ако 

бебето ви има нужда от сън, поставете го в подходящо легло или кошара. 

 

Важна информация 

Количката е предназначена за употреба от едно дете.  

Максимално допустимия товар за коша за покупки е 5кг. 

Редовно проверявайте количката за следи от износване или повреди. 

Използвайте само оригиналните CYBEX аксесоари. 

Не използвайте количката, ако части от нея са повредени или липсват. 

При поправка използвайте само оригинални Cybex резервни части. 

 

Поддръжка 

Потребителя е отговорен за редовната поддръжка на тази детска количка. Всички свързващи части трябва да са здраво свързани. 

Спирачката и въртящите се колела трябва редовно да се третират с Teflon spray (сух лубрикант). Внимавайте за повреда при 

спирачките, гумите и джантите. Проверявайте ги редовно и заменяйте, ако е нужно.  

Можете да третирате и другите части с тефлонов спрей (сух лубрикант), като след това трябва да ги избършете с мека кърпа.  



Шасито също трябва да се почиства редовно и третира със спрей. По този начин ще си осигурите дълга и безпроблемна експлоатация 

на вашата количка.  

Не правете модификации върху този продукт. 

Ако имате оплаквания или проблеми, се свържете с вашия търговец. 

Количката трябва да минава основен преглед на всеки 24 месеца. 

При поправка използвайте само оригинални Cybex резервни части.  

Използването на други не гарантира безопасност.  

 

Почистване 

Не използвайте абразивни препарати за почистване на шасито. За целта използвайте влажна кърпа и мек почистващ препарат. 

Подсушете навсякъде.  

Ако количката е била изложена на солена (морска) вода, я изплакнете възможно най-бързо с нормална/ чешмяна вода. 

Калъфките могат да се перат в пералня на макс. 30
0
С и на цикъл за деликатни тъкани. Сенника се пере на ръка с мек препарат на макс. 

30
0
С. 

Обърнете внимание на етикета на тъканите.  Не използвайте центрофуга. Преди поставяне в количката, калъфките трябва да са 

напълно изсъхнали.  

Всички CYBEX тъкани и материи са тествани за качество и безопасност, но ако количката е била изложена на вода/дъжд, е възможно 

по калъфката да останат мокри петна. За да избегнете подобни проблеми, използвайте дъждобран за количка. Не сгъвайте количката, 

ако е мокра. Изчакайте да изсъхне, с разгънат сенник. Не съхранявайте във влажна среда, това води то поява на мухъл.  

Преди първата употреба калъфката трябва да се изпере. Не изпозлвайте центрофуга. Не сушете на директна слънчева светлина. Не 

гладете.  

 

Изхвърляне 

Количката трябва да се изхвърли на обозначените за целта места. 

 Спазвайте изискванията за вашата страна.  

 

Гаранция 

 

Гаранционните условия  важат само в страната, където този продукт е бил продаден от търговец на клиент. Гаранцията покрива всички 

производствени дефекти, съществуващи или появяващи се в деня на покупката или появили се в срок от две (2) години от датата на 

покупката от търговеца. Ако се появи дефект, по наша преценка ще поправим продукта безплатно или ще го заменим с нов. За да се 

случи това купувача  трябва да занесе на търговеца закупения продукт, заедно с доказателство за покупката – касова бележка или 

фактура, съдържаща дата и място на покупката. Гаранцията е невалидна, ако продукта се занесе на търговец различен от този, от 

който продукта е бил закупен. Преди покупката оглеждайте и проверявайте внимателно за дефекти. Ако се появи такъв по време на 

употреба, незабавно прекратете използването и се свържете или го занесете на търговеца от който сте го закупили в чист и пълен вид. 

Преди да направите това, трябва да сте изчели внимателно инструкциите за употреба. Гаранцията не покрива щети причинени от 

неправилна употреба, времето навън (вода, пожар, инциденти и др.) или естествено износване и скъсване. Гаранцията ще се спази 

само ако продукта е бил използван съгласно инструкциите за употреба, ако е бил поправян само от оторизиран персонал и ако са 

използвани оригинални части за поправка. Гаранцията не изключва, ограничава или по друг начин засяга законните права на всеки 

потребител, вкл. искове за закононарушение на договора за покупко-продажба с търговеца. 

Производител: 

CYBEX GMBH 

Riedinger Str. 18  
95448 Bayreuth / Germany 
Tel. +49 921 78511-0 
Fax. +49 921 78511-888 
WWW.CYBEX-ONLINE.COM 

 

Вносител:  

Раяленд ООД, гр. Варна, бул. „ Цар Освободител”39  тел. 052/ 566-464 

www.rayatoys.com 

http://www.cybex-online.com/

