
Инструкция за употреба 

Детска комбинирана количка 

/с кош за новородено и седалка/ 

TUTEK  TAMBERO 
предназначена за деца на възраст 0-3години и тегло до 15кг. 

 

 

 

 

Уважаеми клиенти,  

Благодарим ви за покупката на детска количка TUTEK. Поздравления вашия за правилен избор.  

Прочетете тези инструкции за ползване на количката и условията към нейната гаранция и ги запазете за бъдеща справка. 

Неспазването на предупрежденията, записани в инструкцията могат да доведат до заплаха за сигурноста на детето, а също така и до 

отпадане на гаранцията.  

Количката е подходяща за ползване от едно дете на възраст 0месеца (с кош за новородено и седалка за деца след 6-я месец) до 

3години и тегло до 15кг.  

 

Внимание: Безопасността на вашето дете е ваша отговорност. Оставяйки го без наблюдение, вие го излагате на опасност. То винаги трябва да е 

обезопасено с колан и никога оставяно без наблюдение. Когато регулирате количката, около детето не трябва да има дребни части и предмети. Количката 

изисква редовна поддръжка. Претоварване, неправилно сгъване или използване на неодобрени от производителя резервни части могат да доведат до 

повреда или да я счупят. Преди да използвате количката, проверете дали всички заключващи механизми са включени. За да избегнете нараняване, нека 

при сгъване/ разгъване на количката, детето да не е наблизо. Не използвайте матраче по-дебело от 30мм. Задължително започнете използването на колан, 

веднага щом детето започне да стои седнало само. Количката със седалка не е подходяща за деца на възраст под 6 месеца. Не бягайте/ не карайте кънки с 

количката. Това не е играчка – не оставяйте детето да си играе с нея. Багажа на чантата на мама не трябва да надвишава 2кг. Не оставяйте количката върху 

неравна/наклонена повърхност, дори с активирани спирачки, тъй като тя може да се хлъзне напред. Не се качвайте/слизате по стълби с количката, докато 

детето е в нея. Детската количка е предназначена за едно дете с максимално тегло 15кг. + 5кг. тегло в багажника. Максимално тегло на детето в коша за 

новородено – 9кг.  Не люлейте напречно количката – детето може да падне, а окачването да се повреди, за което производителя не носи отговорност. Не 

окачвайте/ не слагайте допълнителен багаж/торби по количката, тъй като това ще наруши баланса и стабилността. Използвайте само включената чанта, 

която може да поеме багаж до 2кг. Когато слизате/качвате се по стълби не дръжте количката за шасито или дръжката – детето може да падне, а окачването 

да се повреди, за което производителя не носи отговорност. Преди сгъване на количката, детето трябва да се изкара от нея. Не използвайте допълнителни 

аксесоари, различни от включените от производителя. Количката трябва да се бута спокойно, като скоростта не трябва да надвишава бързината на 

нормален ход. Внимавайте, когато използвате асансьор, а детето е в количката.  

Преди първата употреба, осите на колелата трябва да се смажат с подходящ лубрикант.  

Продукта се продава в комплект, който съдържа: сгъваемо, алуминиево шаси, 2 бр предни гуми, 2  бр задни гуми, кош за новородено, покривало 

седалка (за деца след 6-я месец), кош/багажник, чанта за мама, комарник, дъждобран. Шасито е съвместимо  с предложените кош и седалка. Когато 

слагате/изкарвате детето, спирачката трябва да е активирана. 

 

Ежедневна грижа и поддръжка: 

След всяко използване, почиствайте количката със суха кърпа. Тапицерията може да се почиства с мека гъба, топла вода (300 – 400) и  сапун или миещ 

препарат, след което подсушете. Не перете в пералня. Не киснете във вода. Не излагайте продължително време на пряка слънчева светлина. Избягвайте 

дъжд заради мокрене на тапицерията. При такъв случай използвайте дъждобрана. Почиствайте осите на колелата на всеки 2-3 месеца от събралата се 

мръсотия (кал/пясък) като ги третирате с подходящ лубрикант или грес. Пазете тапицерията, когато транспортирате самата количка. След използване на 

количката в снежно или дъждовно време, почистете шасито, колелата и осите на колелата със суха кърпа. Не съхранявайте количката на студено или 

влажно.  

 

Поддръжка на колелата: 

Гуми, които се помпат:  лекото спадане в налягането на гумите не е дефект. Нормално е тези гуми да изискват периодично напомпване, при което не 

трябва да се преминава максималната граница от 0.6 bar. Производителя не носи отговорност при пренапомпване.  

 

 

 

 



 

 

ШАСИ 

 
 

1. Разгъване на шасито – разгънете дръжката, докато се чуе изщракване. Уверете се, че 

конекторите са заключени.  

2. Сгъване на шасито - спирачката трябва да е активирана. Натиснете едновременно двата бутона, 
намиращи се от двете страни на шасито и дръпнете дръжката надолу. Ако трябва да освободите още място, 
можете да махнете и колелата, като ги почистите от мръсотии преди следващото слагане. 

3. Монтаж  на задните колела -  спирачката трябва да е отключена. За прикрепяне на колелата към 
осите, отключете заключващия бутон. Издърпайте колелото, предпазния щифт ще влезе в осния канал и 

трябва да се чуе изщракване.  
 

4. Демонтаж на задните колела – натиснете заключващия бутон в средата на колелото и го 
издърпайте.  

5. Спирачка – натиснете спирачката с крака си. Ако искате да я деактивирате, повдигнете я нагоре с 
крак. Използвайте я само ако количката е напълно спряна. Преди тръгване, тя трябва да е деактивирана. 
Производителя не носи отговорност при неправилно използване на спирачката и повреди вследствие на 
това.  

6. Монтаж на предните колела – вкарайте осите във вертикалната предна главина, докато се чуе 
изщракване. Натиснете го надолу, за да се уверите в правилното захващане. Демонтаж на предните колела 
– натиснете металния щифт отстрани, в горната част на механизма за застопоряване и издърпайте колелото 
надолу.  

7. Механизъм за застопоряване на предните колела – за активиране натиснете надолу бутона над 
предното колело.  

8. Регулиране на амортисьорите – задните колела имат амортисьори (шоков абсорбатор), който 
омекотява возенето. Ако искате да го променяте – меко возене или по-твърдо возене – трябва да натиснете 
бутоните под осите и  на двете гуми.  

9. Регулиране на дръжките – натиснете едновременно сивите бутони от двете страни на дръжката. Така можете да регулирате дръжката в желаната 
позиция нагоре или надолу. Като приключите отпуснете бутоните.  
 

 

КОШ ЗА НОВОРОДЕНО 

 
 

 

 

 

 

 

 Монтаж на коша за новородено (10b) – вкарайте коша в шасито, натиснете го в адаптерите, докато се чуе 

изщракване. Не поставяйте/махайте коша докато детето е в него.  

Махане на коша за новородено (10a) – отключете адаптерите, като натиснете  бутоните от двете страни на коша и 

го повдигнете нагоре 

 

 

 

 

1.регулируема дръжка 

2.механизъм за сгъване 

3.заключващ механизъм 

предпазващ от нежелано сгъване 

4.място за поставяне на коша за новородено, 

седалката или столче за кола (не е включено 

в комплекта) 

5.механизъм за монтаж/демонтаж 

на гумите 

6.регулиране на амортисьорите 

7.предни колела, въртящи се на 

3600, със заключващ механизъм 

сенник 

вентилация 

място за поставяне 

на коша 

покривало  

закопчаване на покривалото 



Вентилация на сенника (11) – откопчейте 

изцяло ципа в средата на сенника  махнете  

 

плътната му част, така че по средата да 

остане  мрежестата 

 

 

 

Регулиране на сенника (12) – натиснете 

едновременно бутоните от двете страни на 

сенника и го нагласете в желаната позиция. 

Не прикрепяйте покривалото към сенника 

Седалка

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Седалката може да се монтира в двете посоки на движение и се използва при деца след 6-я месец. 

Монтирането на седалката  в  шасито е подобно на монтирането на коша за 

новородено. Вкарайте седалката под ъгъл в тръбите от предната страна на 

шасито. Натиснете я, за да влезе в адаптерите.  

Демонтаж на седалката (14) е подобен на демонтажа на коша за новородено. 

Натиснете бутоните от двете страни на седалката и я повдигнете. 

Регулиране на облегалката(15): за да я нагласите в желания наклон трябва да 

натиснете бутона от задната страна на седалката и повдигате или сваляте 

наклона и.  

Регулиране на степенката за крака(16): натиснете двата бутона от двете страни 

на степенката, регулирайте я до желаната позиция и отпуснете бутоните. 

Поставяне на предпазния борд: вкарайте предпазния борд в адаптерите от 

двете страни на шасито, докато се чуе изщракване.  

Махане на предпазния борд (17): натиснете бутона за заключване/отключване 

и издърпайте предпазния борд. 

Слагане/махане на сенника (18): закрепете сенника към корпуса на количката чрез натискане на пластмасовото краче на сенника в съответните дупки на 

шасито. Трябва да се чуе изщракване. За да го махнете, едновременно го издърпайте и натискайте бутоните от двете страни на сенника.  

По желание сенника може да се удължи, за допълнителна защита срещу слънце и вятър. Това става, като откопчеете ципа и го издърпате напред. 

Обезопасяване с колана (20): седалката има 5 точков предпазен колан. Закопчейте раменните и бедрени колани в закопчалката, над която има мек 

предпазител. Издърпайте колана, за да проверите дали е регулиран правилно.  

Гаранция 

Гаранцията е валидна 24 месеца от датата на покупката. Всяко оплакване трябва да се отнесе до продавача, от който е била закупена количката. Поправки 

се извършват от одобрени от производителя фирми. Производствени и дефекти в конструкцията се заменят/поправят безплатно за период от средно 21 

дена. Гаранцията покрива поправката само на продукти продадени от оторизиран търговец на Tutek. Подробните условия на гаранцията се съставят от 

търговеца. При повреда, купувача трябва да занесе на продавача от която е била закупена количката или частта от нея, която има нужда от ремонт чисти и 

опаковани. Продавача не е задължен да му предостави оборотни такива за времето изискващо ремонта. Гаранцията не изключва, ограничава или 

възпрепятства правото на купувача да предяви иск при несъответсвие с договора за покупко-продажба с търговеца.  

Гаранцията не покрива:  

Естественото износване на всеки от компонентите, включително тапицерията. Това е следствие от редовната употреба на количката.  

Повреди причинени от механични или топлинни източници. Повреда или скъсване на тапицерията причинена от купувача. 

Незначителна промяна в цвета следствие излагане на дъжд, силно слънце или дълга употреба.  

Загуба на малки части от оборудването. 

Повреда причинена от неправилно съхранение, инцидент или неправилно транспортиране.  

Естествено износване на гумите и дръжката. Гумите не влизат в гаранцията. 

Повреда причинена от претоварване на количката.  

Обърнете внимание, че количката не е подходяща за люлеене на детето. Това може да повреди шасито, дори да го счупи, което също не се покрива от 

гаранцията. 

 

 

Производител: 

TUTEK, Полша 

 
 

 

Вносител:  

Раяленд ООД,  

Гр. Варна, бул. „Цар Освободител”39 

Тел.052/566464 

www.rayatoys.com 

 

1.прозорче 

2.механизъм за регулиране 

степенката за крака 

3.механизъм за махане на 

предпазния борд 

4.степенка за крака 

5.място за поставяне на 

седалката 

8.мека тапицерия 

9.колан с меки подложки 

6.предпазен борд 

7.мек предпазител 

4.степенка за крака 

http://www.rayatoys.com/


 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


