
Инструкция за употреба 

Кенгуру CYBEX MY.GO 

Предназначен за носене на деца на възраст 0 – 5години 

И тегло 3,5кг. – 20кг. 

Отговаря на стандарт  EN 13209-2:2005 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаеми клиенти! 

Благодарим ви за покупката на CYBEX MY.GO! Уверяваме ви, че при разработката на този продукт наш главен приоритет бе безопасността на детето, 

комфорта ви и лесната употреба на кенгуруто. Продукта е преминал през стриктен контрол за качество и отговаря на всички стандарти за безопасност. 

Важно! Запазете тези инструкции за бъдеща справка! 

За да гарантирате безопасността на вашето дете е важно да използвате Cybex MY.GO в съответствие с тези инструкции. Ако имате въпроси, се свържете с 

компетентен персонал при вашия търговец. 

 

Части: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание!  

Всяко ваше движение или движение на детето ви, може да повлияе на вашия баланс. Подхождайте с много внимание, когато се навеждате или накланяте 

напред. Не използвайте кенгуруто по време на споруване. Когато слагате кенгуруто е препоръчително някой да ви помага. Подложката за крачетата на 

новородено се препоръчва за деца с тегло до 6кг. Нейната цел е крачетата на бебето да не стърчат настрани, дават му по-комфортна позиция и дават по-

добра безопасност. Преди използване, трябва да регулирате кенгуруто според големината на вашето дете. Само възрастен може да носи това кенгуру. Не го 

използвайте, ако е повредено. Винаги проверявайте дали всички закопчалки, ленти, копчета и клипсове са стегнати или здраво заключени и в перфектна 

функционална кондиция. Ако не е така или имате съмнения, че не е така, не използвайте кенгуруто. Около главата на детето винаги трябва да има 

достатъчно място, за да има възможност за циркулиране на въздуха. Когато е в кенгуру, детето не трябва да е облечено в твърде дебели дрехи. 

Проверявайте го редовно, за да се уверите, че не му е твърде топло или студено. Не откопчавайте колана на кенгуруто, докато носите бебето.  

 

Подготовка: 

I. Поставете колана около кръста ви, закопчейте го и регулирайте дължината му, докато 

пасне плътно около вас. Мъжката част на закопчалката трябва да преминава през лентата за 

регулиране.  

   Ia.     Когато закопчавате винаги трябва да се чува изщракване. 

I. Регулиране на височина: Колана за кръст представлява и система за регулиране на 

височина.  

(а) Когато носите малко дете, колана трябва да е около вашия кръст, което ще позволи на детето да 

бъде в изправена позиция.  

(b) Когато носите по-голямо дете, нека колана е върху хълбоците ви. Трябва с лекота да можете да 

целунете главичката на детето. 

III.             Лента-колан за регулиране: (а)за ваше улеснение, той може да се регулира на дължина и 

височина.  

                  (b) може да се носи пред гръдния кош или на гърба.  

IV.            Регулиране на широчина: Стегнете/регулирайте раменните ленти, докато станат удобни за вас и бебето. Сменяйки широчината, ще променяте и 

опората за гърба на вашето дете. Пъхнете оставащата дължина на колана в дупките за съхранение. 

 

Внимание: Когато детето е седнало в кенгуруто, гърбът му е леко извит и отпуснат, ето защо не трябва да затягате раменните ленти твърде много.  
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Позиция с лице към родителя и използване на подложката за крачета на новородено (за деца с тегло  3.5кг. до прибл. до 6кг. – новородени) 

1. Затегнете колана, прекарайте закопчалката му зад гърба си и пре-регулирайте 

дължината на раменните ленти. Седнете на стол, разтелете горната част на кенгуруто върху 

краката си. Разгънете подложката за новородено.  

2. Сложете детето върху кенгуруто. Горната му част (без облегалката за глава) трябва 

да е до врата на детето. Ако има нужда (бебето е малко), откопчейте, разгънете и 

използвайте облегалката за глава.  

3. Издърпайте подложката за новородено нагоре, пред крачетата на детето, 

подобно на пелена, в която ще са прибрани.  

4. Закопчейте копчетата и внимавайте крачетата на детето да не влизат в колана.  

5. Изправете детето. То трябва да е леко клекнала позиция. 

 

 

 

Позиция с лице към родителя без използване на подложката за крачета на новородено (за деца с тегло 6кг. – прибл. до 12кг.) 

6. Сложете и закопчейте колана. Пре-регулирайте дължината на раменните колани и оставете горната част на кенгуруто да виси надолу.  

7. Вземете детето, нека крачетата му са около корема ви.  

8. С една ръка издърпайте кенгуруто нагоре, докато с другата продължавате да поддържате детето. 

9. Оставете детето да се смъкне дотолкова, че да няма място между него и плата на кенгуруто.  

10. Прекарайте ръце през двете раменни ленти от двете страни, като продължавате да поддържате детето.  

11. Закопчейте поддържащата лента зад врата ви.   

12. Издърпайте късия край на раменните ленти, само докато детето се приближи плътно до тялото ви.  

 

Позиция за носене на хълбок (за деца с тегло 6кг. – прибл. до 12кг.) 

13. Сложете и закопчейте колана. Нека горната част на кенгуруто виси пред вас.  

14. Ако ще носите детето на левия си хълбок, удължете дясната раменна лента и 

скъсете лявата. За носене на десния хълбок – направете обратното.  

15. Прекарайте ръце през раменните ленти. 

16. Преместете кенгуруто на левия/десния си хълбок. 

17. Вземете детето и го наместете надолу в кенгуруто. Уверете се, че то е 

позиционирано в средата на кенгуруто. 

18. Регулирайте раменните ленти като издърпате тънкия им край дотолкова че 

детето да е плътно до вашето тяло. 

 

 

 

 

Позиция Носене на гръб (за деца с тегло 8кг. – 20кг.) 

Тази позиция е за деца, които могат да държат главичката си изправена.  

19. Сложете и закопчейте колана. Прекарайте кенгуруто към гърба си. Плъзнете лявата 

си ръка през лявата раменна лента. 20. Повдигнете детето с дясната си ръка. Лявата ви ръка да 

отиде зад гърба ви, с нея хванете лявото краче пъхнете детето в кенгуруто. За целта трябва да 

се наклоните напред и надолу, като през цялото време трябва да придържате детето. Щом 

детето е седнало безопасно в кенгуруто, прекарайте и дясната раменна лента. 21.Закопчейте 

тънката лента на височината на гръдния ви кош и ако е нужно я регулирайте на широчина. 

Гръбчето на детето трябва да е леко извито, ето защо не трябва да затягате раменните ленти 

твърде много. Как да използвате вградената облегалка за глава: 22. Откопчейте копчетата от 

горния преден край на кенгуруто. Разгънете меката облегалка. Закопчейте закопчалките от 

двете страни. Регулирайте на широчина, ако има нужда. Ако носите детето на гръб, направете 

това преди да сложите детето в кенгуруто.  

 

Грижа за продукта и почистване: Изперете кенгуруто отделно от други дрехи преди да го използвате за първи път. Преди пране закопчейте всички 

закопчалки. Пране на 300, без центрофуга, без гладене. Не излагайте на директна слънчева светлина.  

 

 

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: 

                               

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

  



            

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


