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    Количка MACLAREN                                       
  

 
       ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА 

 
Моля, прочетете внимателно тази инструкция. Пазете тази инструкция за бъдещи справки. Ако сте 

прочели и напълно сте разбрали тази инструкция, предоставена от производителя/продавача, в допълнение на 
инструкциите за безопасност, можете да отлепите червената лепенка от Вашата количка.  

Ако не разбирате напълно всеки аспект от инструкциите за експлоатация и безопасност, към които трябва 
стриктно да се придържате, то Вие не трябва да използвате тази количка, докато не изясните всички детайли по 
монтажа, експлоатацията и изискванията за безопасност. За целта можете: 

- Да се свържете по телефона с производителя/търговеца; 
- Да изпратите писмо по електронната поща до производителя на info@maclarenbaby.com или до 

търговеца  - office@hippoland.net; 
- Да се регистрирате на страницата на производителя www.maclarenbaby.com или www.maclarenbaby.eu  и 

да изтеглите оригиналната версия на Инструкцията за употреба; 
- Да разгледате информационните клипове на Вашата количка; 
- Да посетите шоурума на MACLAREN или магазина, от който сте закупили продукта и да помолите да Ви 

бъде демонстриран самия продукт. 
ВАЖНО! 
Пазете тази инструкция и се уверете, че е прочетена от всеки, който ще използва детската количка. В 

противен случай сигурността на Вашето дете може да бъде застрашена! Не излагайте Вашето дете на риск, като 
не спазвате тази инструкция и съпровождащите я инструкции за безопасност. 
 

Експлоатация, безопасност и поддръжка 
 

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези инструкции, преди да използвате количката, и ги пазете за 
бъдещи справки. Безопасността на Вашето дете зависи от стриктното спазване на инструкциите за употреба. Тази 
количка е конструирана така, че да бъде използвана за превозването на  едно дете. Не оставяйте детето без 
наблюдение! Ако не използвате предпазните колани, винаги има опасност Вашето дете да се нарани от падане 
или свличане от количката. За по-голяма сигурност, винаги използвайте предпазните колани и тези, които се 
намират между крачетата на детето. Детето може да се плъзне надолу и да се задуши. Никога не използвайте 
количката в легнало положение, без да сте поставили ограничителите за глава и стъпала. 
 

Внимание! Никога не оставяйте детето/бебето само и без надзор в количката, дори и за кратко време. 
Безопасността на детето е Ваша отговорност.  Проверете дали всички заключващи механизми са добре 
заключени преди употребата на тази количка. Всеки товар, поставен на дръжките, би могъл да дестабилизира 
количката. Винаги използвайте всички части на колана. Проверете дали количката е добре сглобена преди 
употреба. Този продукт не може да се използва по време на джогинг или каране на кънки. Винаги използвайте 
спирачката, дори и за кратък престой. Този продукт не е подходящ за продължителен престой на детето. Не 
позволявайте на Вашето дете да играе с този продукт. Задължително натискайте спирачката на количката по 
време на слагане и сваляне на детето.  

ВНИМАНИЕ! За да избегнете нараняване или смърт: 
- Следвайте стриктно инструкциите на производителя. 
- Застопорявайте количката, където и да спирате, дори и за кратък период от време. 
- Не оставяйте детето без родителски надзор. 
- Превозвайте детето само ако сте го обезопасили с всички предпазни колани. 
- Не транспортирайте други деца или допълнителни чанти с тази количка, тя е предназначена да превозва 

само едно дете. 
- Уверете се, че детето не може да докосне частите на количката, които в момента се настройват. В 

противен случай може да се нарани. 
- Използвайте предпазните колани през цялото време. 
- Когато не използвате раменните колани, ги свалете, за да не се нарани детето със свободните части. 
ВАЖНО – ОПАСНОСТ! Важно е да се обърне сериозно внимание на процеса на сгъване и разгъване на 

количката. По време на тези операции детето не трябва да бъде наблизо, защото има опасност от захващане на 
крайник и порязване. При сгъване внимавайте да не захванете пръстите на детето! Внимателно приберете 
свободните части. 
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ВАЖНО! Изключително важно е коланите да са съобразени с ръста на детето. Ако не са спазени 
инструкциите за поставяне на коланите, може да се наруши стабилността на количката.   

- Уверете се, че детето не може да докосне частите на количката, които в момента се настройват. 
- Следвайте стриктно всички инструкции. Неправилната употреба може да причини повреда на количката. 
- Децата винаги трябва да се транспортират с обезопасителни колани  и никога не трябва да бъдат 

оставяни без наблюдение. 
- Коланите не са заместител на надзора от страна на възрастен. 
- За по-голяма сигурност са добавени D-пръстени към коланите (EN13210 или BS6684) 
- Не транспортирайте второ дете, стоки или аксесоари вътре в количката или върху нея, освен в 

позволените места.  
Внимание! Претоварването на кошницата за пазаруване може да причини опасна нестабилност на 

количката. Максималното тегло на кошницата е 2кг внимателно разпределени. Количката може да се сгъне, 
заедно с кошницата, но тя трябва да е празна. В противен случай бихте могли да повредите количката и самия 
багаж. 

- Стабилността на количката може да се наруши при силни ветрове, когато се използва дъждобранът и 
трябва да се прикрепя от възрастен през цялото време. 

- Дъждобранът трябва да се сваля в затворени помещения или в горещо време, за да се избегне 
претопляне на  детето и задушаване. 

- Винаги подсушавайте внимателно дъждобрана, преди да сгънете количката. 
- Максималното тегло, което можете да съхранявате в джоба на сенника, е 0.5кг (за моделите с джоб на 

сенника).  
- Претоварването, неправилното сгъване и употреба на аксесоари, включително детски седалки, чанти, 

дъждобрани, дъски и др, освен одобрените от Макларън, могат да повредят или счупят количката.  
- Всяка щета, причинена от аксесоари, които не са одобрени от Макларън, няма да бъде покрита от 

гаранцията.  
- Никога не оставяйте детето в количката, когато се качвате или слизате по стълби, ескалатори или когато 

пътувате в друг транспорт. 
- Количката винаги трябва да се сгъва и разгъва лесно. Не използвайте прекомерна сила за тези действия. 

Ако е необходимо, прочетете инструкцията повторно.  
- Внимавайте за неравности по пътя, които да увредят количката. 
- Никога не позволявайте на детето да стои изправено в количката. 
- Не оставяйте количката в близост до уреди, излъчващи топлина, като радиатори, или на пряка слънчева 

светлина. 
- Не поставяйте предмети върху сенника. 

 
Внимателно прочетете цялата инструкция. Неправилната експлоатация би могла да причини щети на количката.   
 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ  
Поддръжка и ремонт  

 

• Редовно проверявайте дали всички нитове и свързващи приспособления са добре затегнати и 
обезопасени. Проверявайте спирачките, колелата и гумите и при нужда заменете дефектиралите части с нови, 
произведени от оторизиран производител. Проверете дали всички обезопасяващи елементи са в изправност. 
Обърнете специално внимание на заключващите механизми, които трябва свободно да се отключват и 
заключват. Не използвайте количката, ако тя издава особен шум. 

 

• Проверявайте състоянието и изправността на количката на всеки 12 месеца.  
 

• Ако колелетата на количката започнат да скърцат, нанесете умерен слой лубрикант WD40 с тефлон или 
със силикон. Не използвайте масло или обикновена грес. Към тях лесно се полепват нечистотии и могат да 
задръстят и затруднят движението на подвижните части.  

 

• Използвайте за подмяна части, които са произведени в оторизираните заводи. Употребата на друг вид 
части не гарантира сигурността на детската количка и тази на Вашето дете. 

 

•  Не трябва да се използват аксесоари, които не са одобрени от фирмата-производител. 
 
Почистване 
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•  Почиствайте рамката с влажна кърпа и мек препарат. Не използвайте препарати с абразивни частици, 
които ще надраскат повърхността на количката. След това старателно подсушете! 

• Ако откритите части на шасито бъдат намокрени със солена вода, изплакнете ги с чиста вода, колкото е 
възможно по-скоро.  

• Сенникът може да се почиства (само на ръка) с влажна кърпа и мек перилен препарат.  

• Плата на седалката, подложката на главата и частите на коланите можете да почиствате, както е указано 
върху етикетите им. Изчакайте повърхността да изсъхне, преди да използвате количката.  

• Не оставяйте и не съхранявайте мокра количка в сгънато положение! Не съхранявайте количката във 
влажно помещение. Опасност от деформация и мухъл! 

• Не перете количката или части от нея в пералня! 
Макларън запазва правото си да променя дизайна на някои от частите на продуктите си, като част от 
непрекъснатото фирмено развитие. 
Този продукт е изработен съгласно стандартите EN1888-2012 (Изисквания за безопасност при превозване на 
дете чрез устройство на колела). 
 
ВНИМАНИЕ!  
1.Преди употреба, моля, прочетете внимателно инструкцията, приложена към количка. 
2.Търговският обект, от който е закупена стоката, се ангажира единствено с посредничеството между клиента, 
вносителя и оторизирания сервиз. 
3. При предаване в търговския обект е желателно количката да бъде почистена от нечистотии по колелата, да 
бъдат отстранени всички елементи, неподлежащи на ремонт /сенници, покривала, меки части, допълнителни 
аксесоари/. 
4. За да се запазят меките части на количката, е желателно при транспортиране тя да бъде опакована в найлонов 
плик. 
 

Търговската гаранция е в сила на територията на Република България и важи само за случаите, в които 

повредата се дължи на скрити дефекти в компонентите на количката, които са се проявили в рамките на 
гаранционния срок. Всяка конкретна повреда се определя като подлежаща/неподлежаща на гаранционен 
ремонт единствено от оторизирания сервиз на ХИПОЛЕНД  АД, в гр. София, кв. Казичене, Индустриална зона, 
ул. Трети март” №5. Всеки ремонт се отбелязва и гарантира с подпис на оторизираното лице,  което го е 
извършило и печат на фирмата-вносител. 
Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока 
с договора за продажба, съгласно ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. 
 
Във всеки конкретен случай на рекламация, купувачът трябва да върне продукта в търговския обект, от който е 
бил закупен, придружен от следните документи: 
1. ПОПЪЛНЕНА ГАРАНЦИОННА КАРТА (ако е налична); 
2. КАСОВ БОН, УДОСТОВЕРЯВАЩ  ДАТАТА НА ПОКУПКАТА; 
3.ПИСМЕНО ОПИСАНИЕ НА ВЪЗНИКНАЛИЯ ДЕФЕКТ И ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, ПРИ КОИТО СЕ Е ПРОЯВИЛ; 
4. КООРДИНАТИ ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА: точен адрес и телефон. 
 
 
ВНИМАНИЕ! ТАЗИ ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ НЕ ПОКРИВА ДЕФЕКТИ, ДЪЛЖАЩИ СЕ НА НОРМАЛНОТО  ИЗНОСВАНЕ 
НА ОТДЕЛНИТЕ ЧАСТИ НА КОЛИЧКАТА,  А ИМЕННО: 

• Износване на гумите в резултат на продължителна употреба. 

• Избеляване и скъсване на тапицерията в резултат на продължителна употреба. 

• Повреда на тик-так капсите в резултат на продължителна и/или неправилна употреба. 

• Спукване, счупване или износване на пластмасовите детайли и ръкохватките в резултат на 
продължителна и/или неправилна употреба. 

 
ВНИМАНИЕ! ТАЗИ ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ СЕ СМЯТА ЗА НЕВАЛИДНА И НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРИЛОЖИ В СЛЕДНИТЕ 
СЛУЧАИ: 

• Предишен ремонт от неоторизирано лице. 

• Неправилна експлоатация, несъобразена с техническите данни и предназначението на количката. 

• Неспазване на инструкциите за употреба на количката. 

• Претоварване. 

• Небрежно отношение към продукта /съхранение в неподходяща среда, неправилно почистване и 
смазване/. 

• Катастрофи или други форсмажорни обстоятелства. 
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УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА: 
1.За да бъде тази гаранция в сила, е необходимо представянето на всички гореописани придружаващи я 
документи. 
2.Частите, за които се установи, че са имали фабричен дефект и той не е бил забелязан преди или по време на 
продажбата на продукта, а се е проявил при последващата й употреба, ще бъдат поправени или заменени със 
същите или с подобни със същото качество. 
3. Производителят дава право на Sovereign™ Lifetime Warranty само след регистрация на www.maclarenbaby.com 
или www.maclarenbaby.eu  в срок от 60 дни след датата на покупката. 

 
 
 
 
 

Производител : Maclaren UK 
Вносител за България: ХИПОЛЕНД АД 
София 1532, кв.Казичене, Индустриална зона, ул.”Трети март” №5, ет.3 
Тел.: 02/ 91 006 

http://www.maclarenbaby.com/
http://www.maclarenbaby.eu/

