
CYBEX 2.GO 

Предназначен за носене на деца на възраст 3месеца – 5години 

И тегло 3,5кг. – 18кг. 

Отговаря на стандарт EN 13209-2:2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаеми клиенти!  

Благодарим ви за покупката на CYBEX 2.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 2.GO в съответствие 

с тези инструкции. Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас по всяко време. 

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.  

Обща информация 

I. Седящо положение: чрез отваряне/ затваряне на долния цип, можете да регулирате 

широчината за сядане. Малките бебета се поставят да седнат без да се отваря ципа, като след време 

може да се регулира широчината. Деца след прибл. 10-я месец трябва да седят във възможно най-

тясната позиция, като по този начин имат повече пространство за краката и свобода на движенията. 

Важно: в седящо положение, децата да не се разкрачват много. 

II. 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 трябва да е леко извит, ето защо не трябва 

да затягате раменните ленти твърде много. 

 

 

 

V. Лигавник – може да се маха и пере. 

 

колан за рамо 
 

   горен цип 
колан за рамо 

 
лигавник 

свръзка 

 

закопчалка 
 

колан за кръста 

Халка за смаляване отвора на краката 

еластичен 

удължител 

 



Облегалката за глава може да се използва по три различни начина. 

VI. Пълна подкрепа на главата: с горния цип можете да регулирате широчината на облегалката за глава. С изцяло закопчан цип, облегалката ще 

подкрепя главата на бебето в спяща позиция. Можете да регулирате индивидуално пространството вътре в облегалката спрямо комфорта на вашето 

бебе (IIb). 

VII. Скъсена облегалка за глава: ако главата на вашето бебе вече не се нуждае от подкрепа, лесно можете да сгънете облегалката за глава в посока 

навън. По този начин се открива пространство за гледане на света. 

VIII. Мобилна седалка: Щом като вашето бебе навърши 6 месеца, облегалката за глава може да се сгъне напълно и така да осигурите повече свобода 

на движението. (b)За целта трябва да откопчеете закопчалките и да я подгънете навътре. 

 

ПОЗИЦИЯ ЗА НОСЕНЕ  НАПРЕД 

1. Поставете колана на кръста, закопчейте го и така регулирайте дължината, че да е здраво 

стегнат. Винаги внимавайте закопчалката да е минала през еластичния удължител, преди да сте я 

закопчали. 

2. (а) Вземете бебето на ръце и го поставете в кенгуруто. Нагласете краката на бебето така, че да 

му е удобно. Обгърнете бебето с кенгуруто. (b). При малки деца до 7кг. отворите за крака трябва да са 

затворени. 

3. (а)Прекарайте двете си ръце през раменните ленти и (b) ги закопчейте зад гърба си.  

4. Прекарайте ръцете на детето през отворите за ръце, ако е нужно откопчейте закопчалките на 

облегалката за глава от двете страни.  

 

ПОЗИЦИЯ С ЛИЦЕ НАПРЕД И СЕДНАЛО 

Поради предполагаема свръхстимулация тази позиция се препоръчва след като бебето навърши 6 

месеца. Ако ще носите бебето по-дълго време, ви препоръчваме да е с лице към вас или на гърба ви.  

5. Нека мястото за сядане да е нагласено в най-тясната си позиция, т.е. долния цип да е напълно 

закопчан. Подпората за глава е подвита навън и закопчана с копчетата. След това можете да следвате 

точки 1 – 4 описани по-горе.  

 

 

 

 

 

 

ПОЗИЦИЯ НОСЕНЕ НА ГРЪБ 

Използвайте тази позиция само след като бебето може да държи главата си изправена. Обърнете опората за глава навътре (VIIIb). 

6. Поставете колана за кръст така, че кенгуруто да е на гърба ви. Закопчейте и регулирайте дължината му така, че да е стегнат. Закопчалката 

трябва да е минала през еластичния удължител, след което да се закопчее. Прекарайте ръката си през левия раменен колан.  

7. Вземете бебето с дясната ръка. Поставете лявата си ръка на гърба и хванете лявото краче на бебето. Изместете цялото му тяло в кенгуруто. За 

да е по-лесно, можете да се наведете напред, но постоянно трябва да поддържате бебето с ръка. След като бебето е седнало стабилно, си 

сложете и дясната раменна лента.  

8. Закопчейте напречния носач на височината на гърдите. Регулирайте височината, ако е необходимо. Преди да пристъпите към разкопчаване 

на раменните ленти, не забравяйте че трябва винаги да поддържате бебето с ръце. Когато е в седнала позиция, гърба на детето е леко извит, 

ето защо не трябв да стягате твърде много раменните ленти.  

 

ПОЗИЦИЯ НОСЕНЕ НА ХЪЛБОК 

9. Поставете колана за кръста така, че кенгуруто да се намира странично на хълбока. Закопчейте и регулирайте дължината, за да е стабилен. 

Закопчалката трябва да е минала през еластичния удължител, след което да я закопчеете. Следвайте точки 2-4 от инструкцията по-горе.  

В тази позиция се получава така, че раменните ленти са с различна дължина. Тази която минава през гърба ви, трябва да е по-къса. Можете да 

използвате опората за глава в 3 различни позиции.  

 

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    

http://www.rayatoys.com/


 
  

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


