
Инструкции за употреба 

CYBEX PRIAM Шаси и Колела 
Индивидуална мобилност 

Когато сте навън с децата си, нещата не винаги се развиват по планувания начин, затова и изискванията към детските колички и кошове са толкова 

разнообразни, колкото и самия живот. PRIAM е вашият идеален спътник, защото отговаря на всички изисквания. Новородено или бебе, версия Лека 

Седалка или Lux Седалка – ще намерите всичко нужно за всяка възраст и нужда. Без значение какъв е избора ви - или дори ако той се промени – всичко 

пак ще пасва с лекота в тази класическа рамка – шаси. 
Подготовка на шасито – 4  

Поставяне на адаптера за детската седалка 

за кола – 8  

Използване на спирачките – 9  

Нагласяне на дръжката – 10  

Използване на въртящите се ключалки – 11 

Махане на колелата – 12  

Режим две колела (със седалка) – 13  

Свободно стояща позиция – 17  

Компактно сгъване – 18 

А. Дръжка 

Б. Нагласяне на дръжката  

В. Място за каишка за ръце ( от двете 

страни) 

Г. Бутон за освобождаване от режим на две 

колела (от двете страни) 

Д. Адаптери за седалката / кошчето ( от 

двете страни) 

Е. Въртщи се спирачки за предните колела 

(от двете страни) 

Ж. Багажник 

З. Предни колела 

И. Задни колела 

Й. Спирачка  

К. Поставка за чаша 

Л. Предпазен борд 

М. Адаптер за детско столче за автомобил 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ: CYBEX PRIAM е направена така, че да даде максимален комфорт на вашето дете. Може да се комбинира с PRIAM Кош за новородено 

или Луксозна седалка. И двата варианта са подходящи за новородени. Ако използвате Луксозната седалка, я наклонете в почти легнала позиция, докато 

бебето не се научи само да се изправя и седи.  

Този продукт отговаря на стандарт EN 1466:2013 

Преди употреба прочетете внимателно инструкциите. Важно: Запазете ги в случай на нужда от справка. 

ВНИМАНИЕ! Не оставяйте детето си без наблюдение. Винаги използвайте коланите. Не оставяйте детето ви да си играе с този продукт. Продукта не е 

подходящ за бягане или пързаляне. Преди употреба се уверете дали всички заключващи механизми са добре скрепени. За да няма травми, дръжте далеч 

детето, когато сгъвате или разгъвате продукта. Преди употреба се уверете, че основата на количката/ седалката /  връзката със седалката на колата са 

правилно свързани. 

Този продукт е предназначен за деца тежащи до 17кг. Плюс 5кг. товар в багажника.  

Преди да изкарате детето от количката, винаги активирайте спирачките.  

Не прикрепяйте друг товар към дръжката, освен поставката за чаша CYBEX. Това би повлияло на стабилността на количката. Не слизайте или изкачвайте 

стълби с детето в количката. Внимавайте, когато пред количката има ръбове или неравни повърхности. Ако комбинирате CYBEX кош за кола за новородено 

или CYBEX  PRIAM детска количка, знайте, че това не замества кошарката или детското легло на детето. Ако то има нужда от сън, го поставете в подходяща 

кошарка или детско легло. Този продукт може да се използва само от едно дете в кошчето или седалката. За второ дете може да се закупи CYBEX Kid Board. 

CYBEX Kid Board е за деца до 20кг. И може да се комбинира с CYBEX PRIAM шаси с колела. Прочетет инструкциите на този продукт. Максимално тегло, което 

багажника може да поеме е 5кг. Максимално натоварване на адаптера за чаша – 0,5кг. Максимален товар за преносимата чанта – 2.0кг. Редовно 

проверявайте вашият CYBEX PRIAM за следи от износване или повредени части. Следвайте инструкциите за поддръжка и почистване. Използвайте само 

оригинални CYBEX резервни части. Не е безопасно да се използват други. Не използвайте продукта, ако има липсваща, счупена или скъсана част. 

Поддръжка 

Купувача е отговорен за редовната и добра поддръжка на количката. Всички свързващи части трябва да са захванати правилно и здраво. Много е важно 

заключващият и въртящият механизъм да се третират редовно с тефлонов спрей (сух лубрикант). По време на употреба не трябва да се нарушава целостта на 

спирачките и колелата. Редовно ги проверявайте и поправяйте, ако е нужно. Останалите подвижни части също могат да се третират с тефлонов спрей (сух 

лубрикант). След напръскване, избършете с мек плат. Рамковите, скелетни тръби покрити от заключващия и въртящия механизъм също трябва редовно да се 

почистват и пръскат. Така ще използвате количката си дълго време без проблеми. Не правете модификации върху продукта. Ако имате оплаквания или 

проблеми, свържете се с вашия доставчик или вносител. Цялостен преглед трябва да се прави на всеки 24 месеца. Използвайте само оригинални резервни 

части. Не е безопасно да се използват други. 

ПОЧИСТВАНЕ 

Не използвайте абразивни материали, за да почиствате шасито! 

Използвайте влажна кърпа и мек, почистващ препарат, след което подсушете старателно. Ако количката е била изложена на солена вода, колкото е 

възможно по-скоро я изплакнете със свежа, чешмяна вода. Покривната материя може да се пере в пералня на 30 градуса на щадяща тъканите програма. 

Сенника може да се пере ръчно с мек почистващ препарат на 30 градуса. Относно грижата – прочетете етикета. Не центрофугирайте в пералня. Преди 

повторно поставяне плата да е напълно сух. Всички тъкани Cybex са минали тестове, но ако количката ви се намокри (дъжд), водата може да проникне в 

дълбочина и да остави мокри петна по тапицерията. За да предотвратите това, използвайте дъждобрана. Не сгъвайте или затваряйте за съхранение продукта, 

преди да сте го подсушили, включително и сенника. Никога не съхранявайте във влажна среда, тъй като това може да доведе до появата на мухъл.  

Преди първото използване изперете покривната материя. Без центрофуга и без сушене на директна слънчева светлина. Не гладете. 

ИЗХВЪРЛЯНЕ 

Изхвърляйте продукта по правилен начин. Разделното събиране на отпадъци е различно във всяка страна. Следвайте разпоредбите във вашата страна. 

Гаранция 

Тази гаранция важи 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 използвани оригинални части за поправка. Гаранцията не изключва, ограничава или засяга 

законните права на потребителя, включително искове за нанесени вреди, или нарушаване на договора спрямо продавача или производителя. 

Производител: 

                                 Вносител  Раяленд ООД,  

                              гр. Варна, бул. „Цар Освободител” 39 
                              тел: 052/ 566464 / www.rayatoys.com 

 


