
Инструкция за употреба 

Детска количка Graco Evo  

за деца с тегло до 15кг. 

комплект от шаси със седалка, столче за кола, чувалче за крачета и дъждобран 

 
 

Прочетете тези инструкции внимателно преди употреба и ги запазете за бъдеща справка. Ако не следвате инструкциите, може да изложите вашето дете на 

опасност. Не оставяйте детето без наблюдение. Децата трябва да бъдат обезопасени по всяко време с колана. Когато правите регулиране, трябва да 

остраните всякакви движещи се части от детето и вътрешната страна на количката. Тя се нуждае от редовна поддръжка. Претоварването, неправилното 

сгъване и използване на неоригинални аксесоари може да повреди или счупи количката. Окачването на торби за пазаруване върху дръжката нарушава 

стабилността и. Багаж може да поставяте в коша отдолу, като теглото му не трябва да надвишава 5кг. Използването на аксесоари (дъждобран и др.) 

различни от марката Graco може да създаде опасност за детето. Използвайте части за замяна доставени от производителя или оторизирания търговец. Не 

поставяйте количката в близост до силна топлина или открит огън. Тази количка е предназначена за возене на 1 дете с тегло до 15кг. Ако се ползва от дете 

тежащо повече килограми, количката ще се износи, захаби и повреди преждевременно. 

Шасито се продава в  комплект с лятна седалка за след 6-я месец, кошница за кола, адаптер и дъждобран.  

Не ползвайте дъждобрана с никое от тях, ако нямат сенник. Винаги изваждайте кошницата за кола от адаптера, преди да извадите самия адаптер от шасито 

на количката. Ползвайте количката само със столчета за кола Graco група 0+. Шасито е за ползване само в комплект със седалка за след 6-я месец, кошница 

за кола и кош за новородено Evo. Tози продукт не е подходящ за тичане, каране на ролери или други спортни активности. Преди употреба проверявайте 

дали всички заключващи устройства са задействани и компонентите здраво захванати. Редовно лубрикирайте всички движещи се части. След 

продължителна употреба количката трябва да мине основен преглед. Пазете детето от количката, когато тя е сгъната и изправена, за да не се нарани. След 

дълъг период на неупотреба, количката трябва да мине щателен преглед. Ако предоставяте количката на човек, който не е запознат с характеристиките и 

(например баби и дядовци), ги запознайте с тях. Не слагайте дъждобрана в затворени помещения, в близост от огън и топлина или когато времето е твърде 

горещо – има опасност от прегряване на бебето. Дори да сте активирали спирачката, не пускайте количката когато сте близо до превозни средства – коли, 

камиони, влак, тъй като силното въздушно течение може да я измести. Когато се качвате или слизате по стълби или ескалатор – изкарайте детето и вземете 

количката, а още по-добре, ако можете да я сгънете. Не оставяйте детето в количката в близост до върви, връзки от щори и др, които носят опасност от 

задушаване. Преди да се сгъне количката, трябва изцяло да махнете дъждобрана. С цел предпазване от изплъзване или изпадане, винаги придържайте 

детето и му помагайте при сядане в, или излизане от количката. Преди ползване на която и да е част, махнете найлоновите опаковки.  

Почистване и поддръжка: Тапицериите на компонентите могат да се махат и перат на ръка. Дъждобрана се почиства на ръка. Чувалчето за крака се пере на 

ръка и се оставя да съхне на простор. Прекаленото излагане на силно слънце може да причини преждевременно избледняване на пластмасовите и 

текстилни части.  

Кошница за кола Junior Baby Logico S, за деца с тегло до 13кг. Отговаря на стандарт EN 1466:2004. 

Има защита от страничен удар и три точков предпазен колан. Предназначена е за ползване само с количката Evo – може да се монтира в 

нея чрез адаптера. Има мека подожка за новородено и е подходяща за бебета, които не могат да седят без помощ и да се изправят сами 

на ръце и крака. Не я ползвайте ако има счупена, скъсана или липсваща част. При ремонт използвайте само части одобрени от 

производителя. Ползването на различни може да застраши безопасността на детето. Не поставяйте в близост до силна топлина или огън. 

Поставяйте само върху равна, твърда и суха повърхност. Не го поставяйте върху маса, стол или друга издигната такава. Не оставяйте 

детето без наблюдение. Не замества здравословния сън в легло/лошарка. Не поставяйте допълнителни подложки под детето. Не 

монтирайте кошницата върху шаси различно от продавания комплект. Преди употреба проверявайте дали всички заключващи устройства за задействани. 

Не ползвайте столче по друг начин, освен предложеният тук. Не правете ваши модификации, това може да повлияе на безопасността. Проверявайте 

редовно за признаци на износване и повреди. Това столче отговаря на Европейски Стандарт ECE R44.04 и е полууниверсално. Етикета показващ това е 

залепен от задната му страна и  не трябва да се отлепя. То пасва в почти всички (но не абсолютно всички) коли. Одобрено е за ползване в коли с 

автоматичен 3 точков колан. Седалката с базата отговарят на регулация N 44.04 и пасват в колите отбелязани в списъка по-долу, който се отнася за коли 

произведени след 2001г. Те могат да са със статичен двуточков, триточков или колан отговарящ на регулация отговаряща на UN ECE 16 или друг 

еквивалентен стандарт. Новородените или недоносени бебета ще имат трудност в дишането, ако са поставени в столчето и облегалката му е в наклонена 

позиция. Нашият съвет е преди да напуснете болницата с изписаното бебе, да се посъветвате със специалистите там кое столче би било най-подходящо за 

вашето дете. Можете да ползвате столчето докато детето израсте на височина или килограми, надвишаващи безопасната употреба. Не монтирайте 

столчето на седалка, където има въздушна възглавница. Не го монтирайте странично на вратата или така, че да бъде смачкано от друга седалка. Винаги 

обезопасявайте детето с колана и го проверявайте да не е усукан. Нека точно зад столчето да няма седящ човек и особено тежък, защото в случай на 

инцидент може да смачка столчето. Самото то също трябва да е стабилно и здраво захванато с коланите на колата. Не оставяйте необезопасени столче и 

база в колата, защото по време на инцидент те могат да наранят пътниците. Създайте ваше семейно правило всеки който влезе в колата да не забравя да си 

слага колана. Така давате полезен и ценен урок на децата, който ще им помага и занапред. Каквато и причина да има, не трябва да изкарвате детето от 

столчето по време на движение на колата. Ако е наложително да му се обърне внимание, първо отбийте и спрете колата. Ако столчето не се използва, го 

съхранявайте на безопасно място и не оставяйте тежки предмети отгоре му. Преди всяко пътуване проверявайте сигурността на столчето – коланите за 

износване и скъсване и стабилно захващане или заключване на мърдащите се компоненти. Не правете модификации върху столчето, дори върху части от 

него. Не използвайте резервни части, тапицерия или основа от друга марка. Ако се нуждаете от такива, се обърнете към вашия търговец. Не поставяйте 

нищо под столчето, тъй като в случай на внезапно спиране или катастрофа то може да изхвърчи напред. След претърпян инцидент столчето трябва да мине 

основен преглед при специалист. Коланите и основата също и ако се налага да бъдат подменени с нови. Катарамата е направена така, че да може да се 

откопчава бързо ( което е наложително в случай на инцидент). Това значи, че някои деца могат сами да се научат как да го правят, което ги поставя в 

опасност. Обяснете на детето, че това не е игра и не трябва да се прави. Когато сменяте позицията на наклон на облегалката, както и когато носите или сте 

монтирали столчето в колата не трябва да забравяте да променяте позицията и на дръжката. Не го поставяйте близо до ръб на маса или шкаф или меки 

повърхности като матрак и възглавница, защото движението на детето вътре може да причини падане, нараняване, дори смърт. Ако оставите столчето на 

директно слънце, то може да се нагрее и опари или дори изгори нежната бебешка кожа. Докоснете повърхността на столчето преди да сложите детето в 



него. Внимание: Не ползвайте ако има износена, скъсана или повредена част. При монтаж използвайте части одобрени от производителя. Не поставяйте и 

не ползвайте в близост до открит огън и силна топлина. Поставяйте само върху равна, твърда повърхност, а не върху повдигната (например маса или стол). 

Преди закрепяне на коша за шасито, проверявайте дали спирачките са активирани. Не оставяйте детето без наблюдение. Не ползвайте за дълъг период на 

сън. Не поставяйте други подложки под детето, освен предложените в комплекта. Не поставяйте върху друго шаси. Махнете найлоновата опаковка преди 

първата употреба, за да предотвратите опасността от задушаване. Преди употреба се уверете, че всички свързващи устройства са правилно захванати. Не 

правете модификации. Периодично проверявайте за износени или повредени компоненти. 

Поддръжка и почистване Тапицерията се пере на ръка и съхне нормално, без сушилна машина. Не ползвайте белина. Не гладете. Локални петна могат да се 

почистват и само с влажна кърпа.  

да се почистват и само с влажна кърпа.  
Седалка за деца след 6-я месец, за деца с тегло до 15кг.  

Седалката може да бъде монтирана в двете посоки, по посока на движението и с лице към майката. За поставянето и в шасито няма нужда от адаптер – 

просто я сложете и натиснете върху него докато вдлъбнатините от двете страни паснат в шасито и се чуе изщракване. Има 3 позиции на облегалката, 

включително пълно легнало.Тапицерията може да се маха и пере на ръка. За почистване на шасито ползвайте само мек почистващ препарат и влажна 

кърпа. Не почиствайте с белина. След ползване на количката на плажа и направете пълно почистване, за да отстраните пясъка и солта от сглобките на 

колелата. Проверявайте за разхлабени болтове и износени, скъсани или разнищени материали. Спрете ползването на количката ако тя се счупи или 

повреди. За почистване на шасито използвайте мек почистващ препарат, топла вода и влажна кърпа. Не ползвайте белина, спирт, абразивни препарати. 

Оставяйте количката да изсъхне добре, преди да я приберете за съхранение или ползване. Дъждобрана се почиства на ръка. Чувалчето за крака се пере на 

ръка и се оставя да съхне на простор. Прекаленото излагане на слънце може да причини преждевременно избледняване на пластмасовите и текстилни 

части.  

Адаптер  Два етикета от вътрешната страна на адаптера показват правилния монтаж кошницата/адаптера в шасито. За да закрепите адаптера за шасито го 

поставете върху шасито докато се чуе изщракване от двете страни. Адаптера може да се поставя в двете посоки на движение. Свържете го със скобите. 

Кошницата може да се закрепя за адаптера само в една посока. За да я махнете от адаптера натиснете бутоните от задната и страна и я издърпайте нагоре. 

За да махнете адаптера от шасито натиснете бутоните от двете страни  и го издърпайте нагоре.  

Адаптера се почиства с влажна кърпа и мек почистващ препарат.  

 

Части: 

А. Сенник 

B. Мека подложка на 

седалката 

C. Меки подложки на 

коланите 

D. Предпазен борд 

Е. Колан 

F. Въртящи се предни 

гуми със заключване 

G. Бутон за 

освобождаване на 

гумите да се въртят във 

всички посоки 

H. Предни гуми 

I. Кош за багаж 

J. Задни гуми 

K. Спирачки 

L. Бутон за регулиране на степенката за крака 

M. Освобождаване на дръжката 

N. Чувалче за крака  

О. Адаптер за кошницата за кола 

P. Кош за новородено 

Q.Дъждобран



1-3 Разгъване на шасито 

4-9 Монтаж на гумите 

 
10. Сгъване на количката 

11. Ръчка за сгъване и съхранение на количката 

12-14. Разгъване на количката 

 
15-16. Въртящи се на всички страни предни гуми със заключване в една 

посока 

17. Демонтаж на предните гуми 

18-19. Спирачки 

 

Кошница за кола 

 
Седалка за след 6-я месец 

27. Закрепяне на седалката към шасито 

28-29.Поставяне на предпазния борд 

30-31. Поставяне на сенника 

32-33. Регулиране наклона на седалката 

 
34. Регулиране на степенката за крака 

35. Махане на седалката от шасито 

36-37-38. Сгъване на шасито с поставена седалка 

 

 

39-44.Обезопасяване на детето с коланите 

 

 

 

 

45-50. Регулиране началната височина на колана  

 

 

 

 

 

51-57. Употреба на чувалчето за крака 

58-59. Употреба на дъждобрана

 
75-76.Прикрепяне към шасито 
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