
Упътване 
Детска количка gb Pockit 

Предназначена за деца на възраст 6 месеца до около 4 години и тегло до около 17 кг. 

 
 

Внимание: Следвайте инструкциите за употреба на производителя. Не оставяйте детето без наблюдение. Винаги когато паркирате 

количката активирайте спирачките. Винаги обезопасявайте детето с колана. Не возете второ дете или допълнителен тежък багаж с 

тази количка. Ако правите регулации по колана се уверете, че до детето няма играчки или дебели дрехи. Ако колана не е регулиран 

спрямо детето и е хлабав, не го оставяйте закопчан, тъй като има опасност от задушаване. Този продукт не е играчка, не оставяйте 

детето да си играе с него. Количката не е подходяща за бягане или пързаляне. Преди употреба се уверете, че спирачките не са 

активирани.  

Предпазни инструкции: Количката е предназначена за возене на едно дете с тегло до 17кг., допълнителен багаж в коша до 5кг. и 

тегло в Поставката за чаша до 0.500гр. Винаги активирайте спирачката преди да поставите вътре или изкарвате детето от количката. Не 

закачайте никакъв допълнителен багаж по дръжките освен Поставката за чаша, тъй като това ще повлияе на стабилността на 

количката. Не изкачвайте и не слизайте по стълби докато детето е в количката. Бъдете с повишено внимание когато се придвижвате по 

неравни терени. Количката не може да замести детското легло. Ако Вашето дете има нужда от сън, го поставете в неговата кошарка. 

Редовно проверявайте количката и нейните части за скъсани или износени части. Преустановете ползването ако има такава част. Не 

ползвайте количката в близост до открит огън. Когато количката не се движи, винаги активирайте спирачката. Внимавайте когато 

сгъвате/ разгъвате количката да не си прискрипете или нараните пръсти, ръце или др. част на тялото. Уверете се, че бутона за 

застопоряване на сгънатото положение е активиран, преди да вземете и носите сгънатата количка. При нужда от резервни части и 

аксесоари ползвайте само оригинални gb .  

Почистване и поддръжка: Купувача е длъжен за редовната поддръжка на детската количка. Преди първото ползване изперете 

калъфката. Редовно лубрикирайте движещите части със сух лубрикант. След това забърсвайте със суха кърпа. Почиствайте шасито с 

влажна, мека кърпа и мек почистващ препарат. Избършете остатъчната влага със суха кърпа. По време на ползване нищо не трябва да 

затруднява работата на спирачките и колелата. Ако количката е била изложена на солена вода, възможно най-скоро след това я 

изплакнете с чиста вода и подсушете. Калъфката може да се маха и пере в пералня на 30 градуса. Сенника да се пере на ръка също на 

30 градуса. Поглеждайте етикета на материите за справка. Не центрофугирайте, не гладете и не излагайте на директно и силно слънце. 

Ако количката е мокра (след дъжд), оставете я разгъната и позволете да изсъхне напълно, за да не се появи мухъл. Не съхранявайте 

във влажна среда. При влажно време ползвайте дъждобран. Не правете модификации по количката. Ако имате въпроси или проблем 

– свържете се с търговеца от който е закупена. Препоръчително е количката да минава основен преглед при специалист на всеки 24 

месеца. 

 

 

       
 



   

    

    
 
Изхвърляне 

След като количката е приключила полезния си живот, е важно да я изхвърлите на подходящото място спрямо изискванията за 

изхвърляне на подобни отпадъци. 

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 по покупко-продажба с търговеца от който е закупена количката. 

Производител: gb, Германия 
info@gb-online.com 
www.gb-online.com 

 Вносител: Раяленд ООД,  
 гр. Варна, бул. Цар Освободител 39 
 тел: 052/ 566464 
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