
Упътване за употреба 

Детска количка 

Graco CitiSport Lite 

предназначена за деца на възраст 6 месеца до 3 години и тегло до 15кг. 

Отговаря на стандарт EN 1888 : 2005 

 
 
Внимание!Преди да пристъпите към употреба, внимателно прочетете тези инструкции и ги запазете за бъдеща справка. Това ще подпомогне разбирането 

за безопасността на вашето дете. Запомнете, че безопасността на вашето дете е ваша отговорност. Не оставяйте детето без наблюдение. Винаги го 

обезопасявайте с колана. Когато правите регулиране и детето е в количката, около него не трябва да има движещи се предмети – играчки, дрехи и др. 

Количката изисква почистване и поддръжка от своя собственик. Всяко претоварване, неправилно сгъване и употреба на неоторизирани резервни части и 

аксесоари(дъждобран и др.) може да я повреди или счупи. Преди поставяне на детето в количката се уверете, че всички свързващи механизми са 

заключени. Задължително използвайте колана за обезопасяване щом детето може да седи само. Не провесвайте  допълителни товари (чанти и др.) по 

дръжките, тъй като това нарушава стабилността на количката. Поставяйте багаж в коша за багаж, като теглото му не трябва да надвишава 5кг. Винаги 

използвайте меката подложка на колана, която стои между краката, в комбинация с бедрения колан. Редовно лубрикирайте всички движещи се части. 

Когато количката е сгъната и в изправена позиция, пазете детето от нея, за да не падне върху него и нарани. Количката трябва да мине основен преглед 

след дълъг период на неупотреба. Ако давате количката за ползване на някой незапознат с начина и на функциониране (баби, дядовци), преди това им 

покажете как работи. Не поставяйте дъждобрана ако времето е горещо, в затворено пространство или близо до източник на топлина, защото детето ще се 

прегрее. Не пускайте количката от ръцете си, когато сте в близост до движещи се превозни средства, дори да сте активирали спирачките, защото 

въздушното течение може да отмести количката. Преди слизане или се качване по стълби изкарвайте детето от количката. За да избегнете задушаване, не 

провесвайте върви от количката и не я оставяйте в близост до щори с върви и др. подобни. Преди сгъване, трябва да махнете дъждобрана.  

Почистване и поддръжка: Тапицерията може да се сваля и пере на цикъл за деликатно пране. След разходка по плажа е нужно да почистите всички части 

от пясък и сол. Проверявайте за износени, скъсани или разхлабени части. Ремонтирайте или подменете ако е нужно. Ако има повредени или счупени части, 

които не позволяват безопасна употреба – преустановете използването на количката. Почиствайте с мек почистващ препарат и кърпа. Не ползвайте 

абразивни препарати или силно концентрирани. Не ползвайте белина. Подсушете добре след почистването. Продължителното излагане на слънце може да 

доведе до избледняване цвета на тапицерията.  

 

Части 

               
 
Отваряне на количката и регулиране на дръжката 

                    

           Кош за багаж 

 

 

Предни  и задни колела 

 
 

 



Спирачки (9,10) и обезопасяване с колана (11-13) 

 
Застопоряване на предните гуми (14,15)и регулиране наклона на облегалката (16,17) 

 
Обезопасяване (18-22) 

 

 
Сгъване на количката (23-25) и Лента за носене (26) 

 
Дъждобран, Сенник, Покривало за крачета, Предпазен борд 

 
Допълнителна подложка за глава 

 Слага се, като прекарате лентите и през отворите за колана в тапицерията. 

Залепете ги с велкро лепенките. В зависимост от това дали детето ви е по-

малко или по-голямо на ръст, можете да регулирате местоположението на 

подложката за глава.  

 

 

 

 

 
Махане на тапицерията 

 
Производител: Graco, UK 
 Вносител: Раяленд ООД 
 Адрес: гр. Варна, бул. “Цар Освободител” 39  



 тел. 052/ 566464  
 ww.rayatoys.com 

 

 

 

   


