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Уважно ознайомтеся з попередженнями та 
інструкціями! Невиконання цієї вимоги може 
призвести до серйозних травм або смерті!

ВАЖЛИВО - УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ І ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ 
ВИКОРИСТАННЯ В МАЙБУТНЬОМУ

Використання:
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Попередження
 і догляд

A. Балдахін

B. Вкладка

C. Бампер

D. Ремені

F. Передні колеса
E. Підніжка

L. Регулювання кута нахилу

G. Ручка P. Полог

J. Кошик

H. Защіпка прогулянкового блоку

K. Задні колеса

O. Засувка складання

N. Заднє колісне гальмо

M. Защіпка рами
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I.  Накладка ременя
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Уважно ознайомтеся з попередженнями та 
інструкціями! Невиконання цієї вимоги може 
призвести до серйозних травм або смерті!

ВАЖЛИВО - УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ І ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ 
ВИКОРИСТАННЯ В МАЙБУТНЬОМУ

• НІКОЛИ не за лишайте дитину без нагляду .
• УВАГА Для уникнення травмування, переконайтесь, що дитина 
знаходиться подалі від коляски під час складання чи розкладання..
• УВАГА Цей продукт не підходить для бігу або катання.
• УВАГА Переконайтеся, що всі запірні пристрої знімаються перед 
використанням.
• УВАГА фіксуйте пристрій перед вийманням дитини або посадкою.
• УВАГА Завжди використовуйте утримучу систему.
• Ця коляска підходить для 36-місячного віку дитини (максимальна
   вага дитини в цій колясці не повинна перевищувати 15 кг).
• Збірка тільки дорослими. Будьте обережні при розпакуванні і складанні;
  містить дрібні деталі і деякі предмети з гострими краями.
• Для того, щоб запобігти можливу небезпеку удушення, зніміть і викиньте 
упаковкуперед використанням цього продукту.
• НЕ нести або котити коляску по сходах або ескалаторі з дитиною в 
ньому.
• НЕ вішайте речі на ручку ,на задній частині спинки відпочинку і з боків 
коляски, оскільки вони можуть перекинути коляску і травмувати дитину.
• Переконайтеся, що коляска повністю зібрана і зафіксована в 
розгорнутому положенні перед використанням.
• ЗАВЖДИ Необхідно виявляти обережність при переході бордюрів або 
кроків, і ніколи не використовуйте прогулянкову коляску для будь-яких 
інших цілей, ніж транспортування Вашої дитини. Рухайте коляску в 
нормальному темпі; швидше, прогулюючись може привести до втрати 
контролю і травми дитини.
• Щоб уникнути серйозних травм і випадання з коляски, не піднімайте або
  ложіть сидіння з дитиною в колясці.
• НЕ використовуйте коляску, якщо будь-які частини відсутні або зламані.
• НЕ досволяйте дитині підніматися, лягати, ходити навколо коляски
• НЕ дозволяйте дитині стояти на підніжці. Коляска може перекинутися і
  травмувати дитину.
• НІКОЛИ не розміщуйте понад 4,5 кг в кошику для зберігання. Якщо вага
  буде перевищена, це буде небезпечно.
• НЕ несіть додаткових дітей, товари або приналежності на колясці за 
винятком випадків, рекомендованих в даній інструкції. Візок призначений
для використання з однією дитиною.

Уважно ознайомтеся з попередженнями та 
інструкціями! Невиконання цієї вимоги може 
призвести до серйозних травм або смерті!

ВАЖЛИВО - УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ І ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ 
ВИКОРИСТАННЯ В МАЙБУТНЬОМУ

• Необхідно дотримуватися обережності при складанні або 
розкладання коляски для запобігання травм пальців для вас або вашої 
дитини в шарнірних областях. Переконайтеся, що дитина не в кріслі 
або поруч з коляскою при складанні або розкладання.
• НІКОЛИ не залишайте коляску на пагорбі або схилі, навіть з гальмами 
набору. Візок може перевернутися, поранивши дитини.
• Щоб уникнути випадкового переміщення, завжди встановлюють гальма, 
коли візок не штовхають.
• УНИКНУТИ удушення:

– НЕ кладіть іграшки до полога.
– НЕ розмістити коляску де-небудь поруч з шнурами з вікна 
жалюзі, драпірування, телефон і т.д.
– Якщо дитина не закріплена належним чином, дитина може 
прослизнути в ноги отвори і задихнутись.

• При внесенні коректувань в колясці, ЗАВЖДИ переконайтеся, що всі 
частини тіла дитини видно з будь-яких рухомих частин коляски.
• Капюшон не призначений для забезпечення захисту від 
ультрафіолетових променів.
• Гострі або важкі предмети, поміщені в кишенях, можуть привести до 
пошкодження коляски, або травми дитини.
• НІКОЛИ не переносьте коляску на плечах чи ліктях
• Коли сидіння прогулянкової коляски знаходиться в режимі повного 
відкидання для немовлят, вона призначена для дитини  до 6 місяців.
• Коли сидіння прогулянкової коляски в режимі немовляти, НЕ 
використовувати будь-які додаткові матраци.
• Коли сидіння прогулянкової коляски знаходиться в режимі повного  
відкидання, цей продукт підходить для дитини, яка не може сидіти 
самостійно, пролонгувати і не може підштовхнути себе вгору на руках і 
колінах. Максимальна вага дитини: 9 кг.
• ЗАВЖДИ використовувати режим дитячого найбільшого нахилу для 
новонароджених.
• НЕ використовуйте аксесуари, які не рекомендовані виробником.
• ТІЛЬКИ запасні частини, що поставляються або рекомендовані 
виробником повинні бути використані.
• ВИКОРИСТОВУВАТИ ТІЛЬКИ вбудовані накладки ременів коляски на 
ременях

УВАГА УВАГА



READ AND FOLLOW ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS! FAILURE 
TO DO SO COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH!

IMPORTANT – READ CAREFULLY AND KEEP 
FOR FUTURE REFERENCE

• NEVER leave the child unattended.
• WARNING To avoid injury ensure that the child is kept away when 
   unfolding and folding this product.
• WARNING Do not let the child play with this product.
• WARNING This product is not suitable for running or skating.
• WARNING Ensure that all the locking devices are engaged before use.
• WARNING parking device shall be engaged when placing and 
  removing the children.
• WARNING Always use the restraint system.
• This stroller is suitable for 0-36 months old child (The maximum
   weight of a child in this stroller must not exceed 15kg).
• Adult assembly required. Take care when unpacking and assembling; 
  contains small parts and some items with sharp edges.
• To prevent a possible choking hazard, remove and discard packing 
   material before using this product.
• DO NOT carry or roll stroller on stairs or escalators with child in it.
• DO NOT hang items on handle bar or place them on the back of back 
  rest and sides of the vehicle as they can tip stroller over and injure 
  child.
• Be sure stroller is fully assembled and locked in unfolded position 
  before using.
• ALWAYS exercise care when going over curbs or steps, and never use 
  stroller for anything other than transporting your child. Push stroller at a 
  normal walking pace only; faster strolling can cause a loss of control 
  and injury to the child.
• To avoid serious injury from child falling out of stroller, Do not raise or 
  recline seat with child in stroller.
• DO NOT use stroller if any parts are missing or broken.
• DO NOT allow child to climb on, into, out of, or around stroller.
• DO NOT allow child to stand on the footrest. Stroller may tip over and 
  injure child.
• NEVER place more than 4.5kg in the storage basket. If weight is 
  exceeded, hazardous unstable conditions may exist. 
• DO NOT carry additional children, goods, or accessories in or on this
  stroller except as advised in these instructions. The stroller is intended 
  for use with one child and to accommodate only the additional weights 
  in storage as listed in these instructions.

READ AND FOLLOW ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS! FAILURE 
TO DO SO COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH!

IMPORTANT – READ CAREFULLY AND KEEP 
FOR FUTURE REFERENCE

• Care must be taken when folding or unfolding stroller to prevent finger 
   injury to you or your child in hinge areas. Make sure child is not in the 
   seat or near the stroller when folding or unfolding.
• NEVER leave stroller on a hill or incline, even with brakes set. Stroller 
  may tip, injuring the child.
• To avoid accidental rolling, always set brakes when stroller is not being 
   pushed.
• AVOID STRANGULATION:
 – DO NOT suspend strings or toys from the canopy.
 – DO NOT place stroller anywhere near cords from window blinds, 
              draperies, phone, etc.
 – DO NOT place items with a string around your child’s neck such 
              as hood strings or pacifier cords.
 – If not properly secured, the child may slip into leg openings and 
                 strangle.
• When making adjustments to the stroller, ALWAYS ensure that all parts 
  of the child’s body are clear of any moving parts of the stroller.
• The canopy is not intended to provide UV protection.
• Sharp or heavy objects placed in pockets may cause damage to the 
  stroller, or injury to the child.
• NEVER lift or carry the stroller by the armbar.
• When stroller seat is in full recline infant mode, it is intended for a child 
  up to 6 months of age.
• When stroller seat is in infant mode, DO NOT use any additional 
  mattress.
• When stroller seat is in full recline infant mode, This product is suitable 
  for a child who cannot sit up by itself, roll over and cannot push itself up 
  on its hands and knees. Maxiumum weight of the child: 9kg.
• ALWAYS use the infant mode and/or most reclined position for new 
  born babies.
• Ensure that the brake is engaged when placing and removing your 
  child.
• DO NOT use accessories which are not approved by the manufacturer.
• ONLY replacement parts supplied or recommended by the manufac-
turer shall be used.
• ONLY USE stroller harness covers on the stroller harness.

Переконайтеся, що всі запірні пристрої займаються перед 
використанням. Фіксуйте пристрій коли виймаєте чи кладете дітей

ЗАВЖДИ використовуйте утримуючу систему.

Complies with EN1888-1:2018 
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Evenflo Експлуатація та догляд
Для того, щоб тримати коляску в хорошому стані, дуже важливо виконувати 
просте, регулярне технічне обслуговування. Час від часу, перевірте шарніри і 
складні області.

Тканинні матеріали
• Ви можете протерти тканину сидіння вашої прогулянкової коляски в холодній воді з 
м’яким миючим засобом.

• Не використовуйте розчинники, каустичну соду або абразивні чистячі засоби.

• Ніколи не використовуйте відбілювач хлору.
Пластикові / металеві деталі 
• Протирати м’яким милом і теплою водою.

• Ви не повинні видаляти, демонтувати або змінити будь-яку частину сидіння 
складного механізму або гальма.

• Надмірний вплив сонячних променів може призвести до деформації 
пластику.

• Ніколи не використовуйте відбілювач на пластикових або металевих деталей.
Догляд за колесами 
• Колеса можуть бути очищені за допомогою вологої тканини. Вони повинні 
бути витерті повністю з м’яким рушником або серветкою.

Для зберігання 
• Перед зберіганням, перевірка на наявність пошкоджень, рвані матеріалу або 
відсутні частини або якщо будь-яка частина пошкоджена.
• Сонячне світло може пересушити тканину сидіння і шини, тому зберігати 
коляску в приміщенні продовжить його гарний зовнішній вигляд.
• Переконайтеся, що коляска сухий перед зберіганням протягом тривалих 
періодів часу.
• Завжди зберігати коляску в сухому приміщенні.
• Зберігайте коляску в безпечному місці, коли він не використовується (тобто, 
де діти не можуть грати з ним).
• НЕ кладіть важкі предмети на верхній частині коляски. 
• НЕ зберігати коляску поблизу прямого джерела тепла, наприклад радіатора
  або обігрівача.
• Для того, щоб уникнути цвілі, завжди відкритий навіс і просушити перед 
зберіганням.

ДОГЛЯД ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ


