
BG: Инструкция за употреба на детска 
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Item No.: HS222(S019)
DE: BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR 

KINDERWAGEN 
Artikelnummer HS222(S019) 

ВНИМАНИЕ: Моля, прочетете внимателно тази инструкция преди
употреба на детската количка и я запазете за бъдеща справка на
лесно достъпно и сигурно място! Тя съдържа важна информация,
указания и препоръки за количката и за безопасната й употреба.
WARNING: Please, read these instructions carefully before using the
stroller and keep it for future reference at an easy to access and secure
place! It contains important information, guidelines and
recommendations for the stroller and its safe use.
Achtung: Bitte diese Anleitung sorgfältig lesen, bevor Sie das Produkt
benutzen, um die ordnungsgemäße Verwendunf des Kinderwagens zu
gewährleisten und bewahren Sie diese für zukünftige Referenzen auf.



Тази количка е предназначена за едно дете на възраст от 6 до 36 месеца и тегло до 15
кг. Количката е снабдена с облегалка за крачета, предпазител, удобен кош за багаж, в
който да поберете всичко, което е необходимо за бебе по време на разходка.
ВНИМАНИЕ! Вашето дете ще бъде максимално защитено при условие, че спазвате
указанията и препоръките от инструкцията! Обърнете внимание на предупрежденията
и осигурете всички необходими предпазни мерки, за да предотвратите риска от
нараняване или увреждане на детето и да осигурите неговата безопасност! Вие носите
отговорност за безопасността на детето, ако не спазвате и не се съобразявате с тези
указания и препоръки! Уверете се, че всеки, който ползва количката, е запознат с
инструкцията и я спазва. Не използвайте части или аксесоари за количката, които не са
одобрени от производителя или дистрибутора, защото това може да изложи на риск
Вашето дете и да доведе до анулиране на гаранцията на количката.

I. Предупреждения за безопасна употреба
1. ВНИМАНИЕ! Никога не оставяйте детето без надзор, докато е в количката.
2. Количката е предназначена само за едно дете. Опасно е да се возят две или повече
деца.
3. Използването на количката от дете с тегло по-голямо от максималното позволено,
ще доведе до свръхнатоварване, напрежение и нестабилност на конструкцията, като
може да се предизвика риск от преобръщане на количката и сериозни наранявания на
детето!
4. Максималното натоварване на коша за багаж не трябва да надвишава 5 кг. Не
претоварвайте коша за багаж и не го използвайте за возене на деца в него. Ако не
спазвате тези указания, се анулира гаранцията на количката.
5. Използвайте предпазни колани, когато детето започне самостоятелно да сяда
изправено. Използвайте обезопасяващите колани, за да избегнете риска от падане или
свличане на детето от количката! Винаги използвайте коланите (коланът, поставящ се
между краката и този около кръста, едновременно), когато детето може да се изправя
в седнало положение без чужда помощ и когато започне да се надига на ръце и на
колене. Регулирайте дължината им според големината на детето, така че да го
обхващат плътно, да не променят дължината си и да не са усукани. Периодично
проверявайте дали са стабилно закрепени за конструкцията на количката и за
сигурността на закопчаването! Коланите не трябва да за захабени или прокъсани, а
пластмасовите токи и закопчалки трябва да са здрави, без увреждания и да осигуряват
сигурна връзка.
6. Сглобяването, разгъването и сгъването трябва да се извършват само от възрастен.
7. Преди всяка употреба проверявайте изправността на количката и стабилността на
фиксирането на частите (седалка, сенник, поставка за крака, предпазител, облегалка,
дръжки) в избраното положение. Прекратете използването, ако има износени или
разхлабени съединения, повредени или липсващи части! Рискът от нараняване на
детето е голямo.
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Количката е произведена в съответствие с изискванията на Европейски стандарт EN
1888 „Предмети за отглеждане на малки деца. Превозно средство с колела за малки
деца. Изисквания за безопасност и методи за изпитание”.

Das Produkt hat auch einen
Mückenschutzverschluss.

Falten Sie den Kinderwagen vollständig wie auf den Bildern oben gezeigt. Heben Sie die
Verriegelungen an und drücken Sie die Griffe nach vorne und nach unten, bis der
Kinderwagen vollständig gefaltet ist.

IV. HINWEISE FÜR WARTUNG UND VORBEUGUNG
1. Überprüfen Sie regelmäßig die Verriegelungen, Bremsen, Sicherheitsgurte und
Befestigungselemente, Kupplungen und Verriegelungsmechanismen, um sicherzustellen,
dass diese fest sind, nicht gebrochen oder beschädigt sind.
2. Wenn Sie lose, zerrissene und beschädigte Teile finden, müssen diese von einer
autorisierten Werkstatt repariert oder durch Originalteile ersetzt werden. Abderfalls ist die
Garantie nicht mehr gültig.
3. Ändern Sie die Konstruktion nicht und ersetzen Sie die verschlissenen Teile nicht mit
denen, die dazu nicht geeignet sind und nicht original sind. Dies kann zu Fehlfunktionen
und Verletzungen für Ihr Kind führen. Und auch die Garantiebedingungen brechen.
4. Verwenden Sie ein weiches Baumwolltuch oder einen mit Wasser angefeuchteten
Schwamm, um das Gewebe, den Kunststoff oder die Metallteile des Produkts zu reinigen.
5. Nie mit Reinigungsmitteln, die Schleifpartikel, Ammoniak, Bleichmittel oder Alkohol
enthalten, reinigen. Nie die ausbaubare Teile, wie z. B. Der Sonnenverdeck, in einer
Waschmaschine waschen, da damit diese beschädigt werden kann. Amsonsten ist die
Garanie ungültig.
6. Immer nach der Reinigung vollständig trocknen lassen und erst dann benutzen oder
aufbewahren.
7. Der Kinderwagen unterstellen. Die Auswirkungen der Umwelt - Seeluft, Salzstraßen,
saurer Regen usw., sowie Außenlagerung führen zu Korrosion.
8. Lagern Sie den Kinderwagen nicht in einem feuchten Raum. Falls der Kinderwagen in
einer feuchten Umgebung benutzt war, soll dieser entfalten werden, mit einem trockenen
Tuch trocknen oder trocknen lassen. Es ist möglich, dass Schimmel auf dem Kinderwagen
erscheint, falls dieser länger nass bleibt.
9. Übermäßige Sonnenstrahlung führt zur Alterung der Kunststoffteile und zum
Ausbleichen des Stoffs.
10. Legen Sie keine anderen Gegenstände auf den Kinderwagen - Gepäck und
Einkaufstüten, Handtaschen, etc. bei der Verwendung oder Lagerung, weil das das Produkt
beschädigen kann und Verletzungen des Kindes verursachen kann. Wenn Sie diese
Anweisung nicht befolgen, ist die Garantie ungültig
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8. Преди всяка употреба проверявайте действието на спирачката! Задействайте
спирачката, когато количката не се движи, при наклонени терени или когато
поставяте детето или отстранявате детето от количката!
9. Преди да поставите детето в количката се уверете, че конструкцията е напълно
разгъната и всички заключващи механизми са задействани, за да предотвратите
нараняване на детето от внезапно сгъване на количката.
10. Сгъвайте и разгъвайте количката внимателно, за да избегнете опасността от
прищипване на пръсти. Убедете се, че държите детето на безопасно разстояние,
когато правите настройки, разгъвате или сгъвате количката.
11. Никога не вдигайте, не сгъвайте количката и не извършвайте действия като
настройки, регулиране, ремонти и др., когато има дете в нея!
12. Пазете детето от достъп до всякакви движещи и свалящи се части.
13. Не променяйте положението на гръбчето, когато детето е в количката.
Положението на облегалката трябва да се регулира само от възрастен.
14. Не добавяйте допълнително матраче по-дебело от 15 мм.
15. Не поставяйте чанти и други предмети в количката при детето или върху сенника!
Всеки товар, закачен на дръжката, предпазителя, облегалката за гърба или отстрани
на количката ще се отрази на стабилността на количката. Не претоварвайте
количката. В противен случай тя може да се преобърне и детето да се нарани.
16. Не поставяйте предмети с дълги връзки около врата на детето и не поставяйте
допълнителни връзки на играчките на детето, за да се избегне риска от задушаване.
17. Винаги дръжте предпазителя закопчан, докато детето е в количката! Опасно за
детето е да вдигате количката посредством предпазителя.
18. Не позволявайте на детето да се изправя в количката, да се катари или да виси на
нея!
19. Не позволявайте на деца да си играят с количката! Опасно е деца или животни да
играят и тичат в близост до количката или под нея!
20. Придвижвайте количката със скорост, равна на скоростта при ходене. Не я
използвайте, когато спортувате – тичате, карате ролери, пързаляте се или участвате в
друга спортна дейност!
21. Не използвайте количката по стълби или ескалатори, защото може да загубите
контрол върху продукта, детето да падне и да се нарани! Трябва да сте с повишено
внимание при слизане или качване на тротоар или стъпало.
22. Не използвайте количката в близост до отоплителни уреди, басейни или други
опасни места! Бъдете винаги нащрек, когато пресичате или се движите по улици с
трафик и не разчитайте на това, че водачите на МПС ще ви видят и ще спрат ПС
незабавно, ако пресичате на място без добра видимост.
23. Не правете промени по конструкцията или модификации, защото те може да
застрашат безопасността на детето. Използвайте резервни части или други
компоненти, които са препоръчани или доставени от производителя. В противен
случай производителят не носи отговорност за безопасността на продукта. При
проблем се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация или ремонт.
24. Трябва да държите сгънатата количка на място, до което малки деца нямат
достъп! В противен случай детето може да бутне количката и да се нарани.
25. Найлоновата опаковка на количката трябва да държите далеч от деца – както по
време на разопаковането, така и след това! Така ще предотвратите рисковете от
удушаване или задушаване, вследствие омотаване на опаковката около детето или от
външно задушаване на дихателните пътища през устата или носа.
26. Не поставяйте дъждобрани, сенници и покривала по количката, когато сте на
закрито или в горещо време.
27. Дръжте количката, когато в близост преминават ПС, защото образувалото се
течение може да предизвика движение на продукта дори, когато са включени
спирачките.

Achtung: Bitte drücken Sie den Bremshebel, wenn Sie den Wagen anhalten, um den
Wagen nicht zu bewegen. Drücken Sie den Wagen, um zu prüfen, ob sich die
Verriegelungsmechanismen in der verriegelten Position befinden.

5. Abbau des Sicherheitsbügels
Um das Kind  rauszunehmen, entfernen Sie zuerst 
den Sicherheitsbügel. Drücken Sie gleichzeitig die 
Knöpfe an der Seite des Sicherheitsbügels und 
entfernen Sie den. Siehe Bild.
Achtung: Bitte ziehen Sie den Sicherheitsbügel, um 
sicherzustellen, dass die Konstruktion stabil ist.

Achtung: Bitte ziehen Sie den Frontschutzbügel, um sicherzustellen, dass die Installation
stabil ist.

6. Verwendung des Sicherheitsgurts

Achtung: Die Sicherheitsgurte immer verwenden, wenn das Kind selbst aufstehen kann 
und für Kinder im Sitzalter. Wenn das Kind im Kinderwagen ist ( auch wenn es für kürze Zeit 
drin ist) müssen die Gurte angelegt und befestigt sein und das Kind unter der Aufsicht eines 
Erwachsenen sein.

Befestigen Sie die
Schultergurte an den
Beckengurt und führen Sie die
Laschen in die Schnalle, die
den Gurt zwischen den Beinen
des Kindes verbindet, ein.

(1) Ziehen Sie den 
Verstellmechanismus des 
Sonnenverdecks hoch, um den 
Sonnenverdeck zu klappen.

(2) Ziehen Sie die beiden 
Verriegelungsmechanismen 
hoch.

7. Falten des Kinderwagens



7. Предпазен колан

ВНИМАНИЕ! ИЗИСКВА СЕ СГЛОБЯВАНЕТО ДА СЕ ИЗВЪРШИ ОТ ВЪЗРАСТЕН. Свалете
предпазните материали и опаковки и ги изхвърлете след сглобяването на продукта.
ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПРИСЪСТВИЕТО НА ДЕЦА ПОД 3 ГОДИНИ ПО ВРЕМЕ НА
СГЛОБЯВАНЕТО ИЛИ НА РАЗГЛОБЯВАНЕТО, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ НАРАНЯВАНИЯ.
Опаковката на количката не е играчка за децата. С цел да се избегне задушаване или
смърт, пазете найлоновата опаковка на продукта далеч от децата. Моля, отделете и
разпознайте всички части преди сглобяването и запазете всички опаковки, докато не
приключите, за да няма части, които по невнимание да изхвърлите. След всяка стъпка
трябва да проверявате дали отделните части са правилно поставени и добре
фиксирани. Следвайте стриктно отделните стъпки и разучете добре приложените
фигури за сглобяването.
1. Разгъване на количка
За да разгънете рамката, с една ръка дръжте дръжките за бутане, а с другата
натиснете седалката, след това дръпнете настрани. След това стъпете на двата
механизма за блокиране, докато рамката се отвори напълно и се застопорят
свързващите части.

II. Части

8. Преден предпазен борд

1. Регулируеми дръжки за бутане

5. Подложка за крака

6. Подложка

2. Сенник

3. Механизъм на сенник

4. Насочени предни колела

III. Инструкции за монтиране и работа с количката
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3. Einabau der Hinterräder

Schnellfreigabeknopf

A.) Einbau des Hinterrads: Drücken Sie den Schnellfreigabeknopf nach unten und stechen 
Sie die Ochse mit dem Hinterrad in die Rahmenöffnung, bis diese einrastet.
B.) Abbau des Hinterrads: Drücken Sie den Schnellfreigabeknopf, ziehen Sie das Rad 
heraus.

4. Sitz einstellen
Verwenden Sie den Verstellmechanismus, wie auf dem Bild gezeigt.

Achtung: Bitte stellen Sie die Rückenlehne vorsichtig ein, wenn sich das Baby in dem 
Kinderwagen befindet, um einen plötzlichen Positionswechsel zu vermeiden.
Sie können den Sitz in verschiedenen Positionen nach den Bedürfnissen des Babys 
einstellen. Für Neugeborene ist die Liegeposition empfehlenswert.
Achtung! Bauen Sie immer den Sicherheitsbügel ein. Ziehen Sie den heraus, um zu 
überprüfen, ob der Sitz und der Sicherheitsbügel richtig befestigt sind.
Achtung: Bitte drücken Sie das Bremspedal, wenn Sie den Kinderwagen anhalten, um den 
zu stoppen. Schieben Sie den Kinderwagen, um zu prüfen, ob die 
Verriegelungsmechanismen ein sind.

Verriegelung

Freigabe

Verriegeln

Freigeben

Freigabe des Vorderrads: Heben Sie
den Richtungsechanismus an.

Verriegelung des Vorderrads: Drücken
Sie den Richtungsechanismus an.

Verriegelung des Hinterrads: Drücken
Sie den
Hinterradbremsemechanismus.
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4. Регулиране на седалката
Използвайте механизма за регулиране, съгласно фигурата.

Внимание: Моля, регулирайте облегалката за гръб внимателно, когато бебето е в нея,
за да избегнете внезапна промяна на позиция.
Можете да регулирате седалката в различни положения на наклон, според нуждите
на бебето. За новородени е препоръчително да се използва най – легналото
положение на седалката.
Внимание! Винаги поставяйте предпазния борд. Издърпайте го, за да проверите, че
седалката и борда са добре фиксирани.
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Повдигнете рамката на количката и поставете всяко едно от предните колела (както

2. Монтиране на предните колела

А.) Монтиране на задно колело: натиснете надолу бутона за бързо освобождаване,
промушете оста със задното колело в отвора на рамката, докато се застопори.
Б.) Разглобяване на задно колело: натиснете бутона за бързо освобождаване,
издърпайте колелото.

3. Монтиране на задно колело

Бутон за освобождаване 
на колелото

е показано на фигурата). Трябва да чуете звук на щракване,
показващ правилното фиксиране на колелата. Уверете се,
че са фиксирани правилно. За да свалите колелата,
натиснете бутона, показан на фигурата и издърпайте
колелата надолу.

Бутон за бързо
освобождаване

ВНИМАНИЕ! Уверете се, че всички заключващи механизми са фиксирани, преди да
продължите със сглобяването на количката.

III. Zusammenbau- und Bedienungsanleitung für den 
Kinderwagen

ACHTUNG! DAS PRODUKT SOLL VON EINEM ERWACHSENEN ZUSAMMENGEBAUT 
WERDEN. Packen Sie das Produkt aus und entsorgen Sie die Verpackungen.
ACHTUNG! UM VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN, DEN ZUSAMMENBAU UND DEN ABBAU 
WEG VON KINDERN MACHEN.
Die Verpackung ist kein Spielzeug. Um Ersticken zu vermeiden, halten Sie diese weg von 
Kindern. Bitte trennen Sie alle Teile vor der Montage und bewahren Sie alle Verpackungen 
bis das Produkt zusammengebaut ist, so dass keine Teile versehentlich weggeworfen 
werden. Überprüfen Sie nach jedem Schritt, ob die Teile richtig eingebaut und befestigt 
sind.
Folgen Sie genau die einzelnen Schritte genau und benutzen Sie die Bilder zur Referenz.
1.Entfalten des Kinderwagens
Um den Rahmen zu entfalten, halten Sie die Griffe mit einer Hand fest und drücken Sie den 
Sitz mit der anderen Hand, dann ziehen Sie seitwärts. Tretten Sie dann auf die beiden 
Verriegelungsmechanismen, bis der Rahmen vollständig geöffnet ist und die 
Verbindungsteile verriegelt sind.

ACHTUNG! Stellen Sie sich sicher, dass alle Verriegelungsmechanismen fixiert sind, bevor 
Sie mit dem Zusammenbau des Kinderwagens fortfahren.

2. Einbau der Vorderräder

Heben Sie den Rahmen des Kinderwagens an und setzen Sie jedes der Vorderräder ein
(wie auf dem Bild gezeigt). Sie müssen ein Klickgeräusch
hören, das die korrekte Befestigung der Räder anzeigt. Stellen
Sie sich sicher, dass die Räder korrekt fixiert sind. Um die
Räder abzubauen, drücken Sie den auf dem Bild gezeigten
Knopf und ziehen Sie die Räder nach unten.

Freigabeknopf der Räder
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Внимание: Моля, дръпнете предния предпазен борд за да се уверите, че
инсталацията е стабилна.

Застопоряване

Освобождаване

Застопоряване

Освобождаване

Освобождаване на предно колело:
Повдигнете механизма за
насочване.

Застопоряване на предно колело:
Натиснете механизма за насочване.

Застопоряване на задно колело:
Натиснете механизма на спирачката
на задната гума.

Внимание: Моля, натиснете лоста на спирачката, когато спирате количката, за да
избегнете движение на количката. Бутнете количката, за да проверите дали
заключващите механизми са в застопорена позиция.

5. Отстраняване на предния предпазен борд:
За да извадите детето от кошчето/ седалката,
първо трябва да свалите предпазния борд.
Натиснете бутоните отстрани на борда
едновременно и извадете борда от рамката на
кошчето/ седалката. Вижте фигурата.

6. Боравене с предпазния колан (система за задържане)

Внимание: За безопасност, моля, използвайте предпазните колани по всяко време,
когато детето Ви започне да само да се изправя и остава в седнало положение без
чужда помощ. Винаги, когато детето е в количката, дори и за кратък период от
време, коланите трябва да са поставени, закопчани и детето да е под прякото
наблюдение на възрастен.

Прикрепете раменните
ремъци към езичетата на
надбедрения колан, след
това вкарайте езичетата в
катарамата, свързваща се с
колана между краката на
детето.

33. ACHTUNG! SCHÜTZEN VOR FEUER. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von 
Wärmequellen - Heizungen, Herden oder Feuer.
34. Vermeiden Sie die Verwendung in der Nähe von Gewässern (Schwimmbäder, etc.)!
35. Nicht auf unebenen Gelände, Kiesflächen, in Oberflächen mit Rasen (auf Wiesen oder 
Rasen), schlammigen Gebieten verwenden.
36. Nach dem Auspacken die Verpackungen entsorgen. Die Verpackung ist kein Spielzeug 
und lassen Sie die Kinder nicht mit dieser spielen.

16. Bevor Sie das Kind drin legen, stellen Sie sich sicher, dass der Kinderwagen richtig
eingefaltet ist und dass die Mechanismen richtig verriegelt sind, um Verletzungen des
Kindes zu vermeiden.
17. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, dass der Kinderwagen richtig eingefaltet ist, dass alle
Teile fest sind und dass diese sicher in der ausgewählten Position verriegelt sind. Das
Produkt nicht benutzen, falls es lose Verbindungen, beschädigte oder fehlende Teile gibt.
18. WARNUNG: Dieses Produkt ist nicht zum Laufen oder Rutschen geeignet.
19. Nie ein Kissen oder Matratze höher als 25 cm drin legen.
20. Für max. Schutz und Sicherheit sichern Sie immer den Gürtel zwischen den Beinen und
um das Kreuz, wenn Ihr Kind beginnt, auf seinen Füßen und Händen allein zu stehen!
21. Die Sitzposition nur für Kinder mit Mindestalter vo 6 Monate einstellen.
22. Falten Sie den Kinderwagen nicht und stellen Sie die Rückenlehneposition nicht ein,
während das Kind drin ist!
23. IMMER die Feststellbremse betätigen, wenn der Kinderwagen nicht verwendet wird.
24. Wenn der Korb installiert ist, öffnen Sie bitte den Klappmechanismus nicht.
25. Benutzen Sie den Kinderwagen nicht auf Treppen oder Bordsteinen. Dies kann die 
Festigkeit der Konstruktion beeinflussen.
26. Der Autokindersitz ersetzt kein Babybett oder Bett. Wenn Ihr Kind schlafen muss, sollte 
es in einen dazu geeigneten Kinderwagen, Babybett oder Bett gelegt werden.
27. Nur Ersatzteile verwenden, die vom Hersteller / Händler geliefert und / oder empfohlen 
sind.
28. Der Zusammenbau, das Falten und Einfalten soll nur von einem Erwachsenen 
unternommen werden.
29. Der Bauchbügel soll immer eingebaut sein, wenn das Kind drin ist! Es ist gefährlich der 
Bauchbügel als Hebegriff zu benutzen!
30. Lassen Sie nicht zu, dass das Kind in dem Kinderwagen aufsteht, klettert oder anhängt!
31. Lassen Sie das Kind nicht mit dem Kinderwagen spielen! Es ist gefährlich wenn Kinder 
oder Tiere in der Nähe von dem Kinderwagen spielen!
32. Verwenden Sie den Kinerwagen nicht auf Treppen oder Rolltreppen, weil Sie die 
Kontrolle über das Produkt verlieren können, und das zum Fallen oder Verletzung des Kindes 
führen kann! Sie sollen vorsichtig einer Stufe oder Bürgersteigs aus- und einsteigen.

1.Verstellbarer Griff

2. Sonnenverdeck

3. Sicherheitsbügel

4. Fußbrett

5. Vorderräder

6. Untrsetzer

7. Sicherheitsgurt

8.Sonnenverdecksmechanismus

II. Teile:
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Продуктът разполага и със закопчалка на
комарник

Сгънете напълно количката, както е показано на снимките по-горе. Повдигнете
механизмите за застопоряване и бутнете дръжките напред и надолу, докато
количката се сгъне напълно.

(1) Издърпайте нагоре
механизма за регулиране на
сенника, за да сгънете сенника.

(2) Издърпайте нагоре двата
механизма за застопоряване.

7. Сгъване на количката

IV. УКАЗАНИЕ ЗА ПОДДРЪЖКА И ПРОФИЛАКТИКА
1.Редовно проверявайте заключващите устройства, спирачките, безопасните колани и
закопчалките, съединенията и фиксиращите механизми, за да сте сигурни, че са
изправни, не са износени или повредени.
2.Ако установите разхлабени, скъсани и повредени части, те трябва да бъдат
ремонтирани от оторизиран сервиз или подменени с оригинални части. В противен
случай, гаранцията на количката ще бъде анулирана.
3. Не правете модификации по конструкцията и не подменяйте износените части с
такива, които не са подходящи и не са оригинални. Това може да доведе до

DE

I. Sicherheitshinweise
ACHTUNG!
1. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, bevor Sie das Produkt verwenden, um die 
ordnungsgemäße Verwendung des Kinderwagens zu gewährleisten und bewahren Sie diese 
für zukünftige Referenz.
2. WARNUNG: NIE DAS KIND UNBEACHTET LASSEN!
3. WARNUNG: Stellen Sie sich vor dem Gebrauch sicher, dass alle Verriegelungen 
Eeingestellt sind.
4. WARNUNG: Um Verletzungen zu vermeiden, vergewissern Sie sich, dass das Kind beim 
Entfalten und Falten dieses Produkts in einem sicheren Abstand ist.
5. WARNUNG: Lassen Sie das Kind nicht mit dem Produkt spielen.
6. WARNUNG: Für Kinder im Sitzalter die Sicherheitgurt benutzen.
7. WARNUNG: Stellen Sie sich sicher vor der Verwendung , dass der Korb, der Sitz und der 
Autokindersitz richtig eingebaut und verriegelt sind.
8. Für Neugeborene bitte die Schlafposition benutzen.
9. Die Feststellbremse soll ein sein, wenn Sie das Kind reinlegen oder rausnehmen.
10. Jede Last an den Kinderwagen angehängt beinflusst die Stabilität.
11. Der Kinderwagen nicht überladen. Andernfalls kann der Kinderwagen sich kippen und 
das Kind kann verletzt werden.
12. Kein Zubehör benutzen, das nicht vom Herrsteller genehmigt ist.
13. Bitte nur ein Kind in den Kinderwagen setzen. Nicht zulassen, dass mehrere Kinder 
gleichzeitig drin sind.
14. Die max. Belastung des Kofferraums darf 3 kg nicht überschreiten. Überladen Sie den 
Gepäckraum nicht und legen Sie das Kind nicht drin. Falls diese Hinweise nicht beachtet 
werden, ist die Garantie ungültig.
15. WARNUNG!Immer die Feststellbremse benutzen.

Dieser Kinderwagen ist für Kinder im Alter zwischen 0 - 36 Monaten, mit einem
Höchstgewicht von 15 kg geeignet. Ein Fünf-Punkt-Gurt gewährleistet die Kindersicherheit.
Die Positionen der Rückenlehne, der Fußstütze und der Baldachin sind verstellbar.
Der Sitz kann in zwei Positionen eingebaut werden, so dass das Kind in der
Bewegungsrichtung oder gegenüber der Bewegungsrichtung zugewandt ist. Die Sicherung
ist einstellbar und kann ausgebaut werden. Der Griff kann in die gewünschte Höhe
eigestellt werden. Die vorne Räder können bis zum 360 Grad schwenken. Der Schieber
kann ausgebaut werden, so dass der Kinderwagen Sportkinderwagen ist.
Ein Kindersitz kann drauf eingebaut werden. Der Kinderwagen ist laut des EU Standards EN
1888:2012 hergestellt- „Austattung für Kindererziehung, Anforderungen für Sicherheit und
Testmethoden“.
ACHTUNG! Ihr Kind ist maximal geschutzt wenn Sie sich an der Bedienungsanleitung und
die Hinweise halten! Beachten Sie die Warnungen und nehmen Sie alle notwendigen
Vorsorgemaßnahmen, um das Risiko einer Verletzung oder Beschädigung des Kindes zu
vermeiden und seine Sicherheit zu gewährleisten! Falls die Hinweise nicht gefolgt sind, sind
Sie selbst für die Sicherheit des Kindes verantwortlich! Stellen Sie sich sicher, dass Jeder,
der der Kinderwagen benutzt, die Anleitung gelesen hat. Verwenden Sie keine Ersatztele
oder Zubehör, die nicht vom Hersteller oder Händler zugelassen sind, da dies Ihr Kind
gefährden kann und die Garantie ungültig machen kann.



неправилното функциониране на количката и до нараняване на детето Ви. А също
така до анулиране на гаранцията на количката.
4. За да почистите дамаската, замърсените пластмасови или метални части от
продукта, използвайте мека памучна кърпа или гъба, навлажнени с вода.
5. Никога не почиствайте с препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк,
белина или спирт. НЕ перете в пералня сваляемите части и аксесоари - сенник и др.,
защото това може да доведе до тяхната повреда. В противен случай, гаранцията ще
бъде анулирана.
6. Винаги след почистване, оставяйте количката да изсъхне напълно и след това я
използвайте или приберете за съхранение.
7. Съхранявайте количката на закрито. Въздействията на околната среда - морски
въздух, посипани със соли пътища, киселинни дъждове и др., както и съхранението на
открито водят до появата на корозия.
8. Не съхранявайте количката във влажна среда. В случай, че сте използвали
количката в такава среда, трябва да я разгънете, да я подсушите със суха кърпа и
оставите да изсъхне напълно по естествен начин. Възможно е да се появи мухъл по
количката, ако я оставите на съхранение влажна.
9. Прекаленото излагане на слънце допринася за по-бързото стареене на
пластмасовите части и избледняване на дамаската.
10. Не поставяйте други предмети върху количката - чанти с багаж и покупки, дамски
чанти и т.н., когато я използвате или я съхранявате, защото това може да я повреди и
да доведе до нараняване на детето в нея. Ако не следвате това указание, гаранцията
се анулира.

Вносител: Мони Трейд ООД, 
Адрес: гр.София, кв. Требич, Стопански двор

тел.: 02 / 936 07 90 ; факс: 02/ 936 07 95
www.moni.bg

“Mони Трейд „ ООД дава гаранция на първоначалния краен потребител на своите
детски колички, че същите нямат дефекти в материалите и изработката.
С настоящото даваме гаранция за Продукта срещу дефекти в материалите и
изработката при обикновена потребителска употреба към момента на покупката и за
период от 2 години след датата на доставката. Ако Продуктът покаже дефекти по
време на гаранционния период, Вие следва да изпълните указанията за връщането
му, дадени от нас, и ние ще предприемем едно от следните действия:
1. Ще го подменим със същия или равностоен продукт на този, закупен от Вас;
2. Ще го поправим;
3. Ще Ви върнем изцяло или частично покупната цена на Продукта. Поради
напредъка в технологиите и съответните продуктови наличности Продуктът, който Ви
изпратим като подмяна, може да има малки разлики или по-ниска продажна цена от
оригиналния Продукт, който сте закупили.

The product has a mosquito net clasp

Fold the stroller completely as shown in the figures above. Lift the fixing mechanisms and
push forwards and back until the stroller is completely unfolded.

IV. RECOMMENDATIONS FOR MAINTENANCE AND CLEANING
1. Regularly check the locking devices, brakes, safety belts and buckles, connect and the
fixing mechanisms, in order to be sure that they are in good working order, not worn or
damaged.
2. If you find loose, broken or damaged parts, they should be repaired by an authorized
repair service or replaced original parts. Otherwise, the warranty of the stroller shall be
voided.
3. Do not make modifications of the construction and do not replace the worn parts with
any that are not suitable and are not original. This may lead to improper functioning of the
stroller and to injury of your child. And also to annulment of the warranty of the stroller.
4. In order to clean the canopy, dirty or metal parts of the product, use soft cotton cloth or
sponge, wetted with water.
5. Never clean with agents containing abrasive particles, ammonia, bleach or alcohol. DO
NOT wash in washing machine the removable parts and accessories – canopy, etc., because
this may lead to their damage. Otherwise, the warranty will be voided.
6. Always after cleaning, place the stroller to dry completely and afterwards use it or store
i7. Store the stroller indoors. The effects of the environment – sea air, roads sprinkled with
salt, acid rains, etc., as well as storing outdoors lead to the development of corrosion.
8. Do not store the stroller in a humid environment. In case you have used the stroller in
such environment, you must unfold it, to wipe it with dry cloth and to leave it to dry
completely in a natural way. It is possible for the mold to appear on the stroller, if you
store it moist.
9. Excessive exposure to the sun contributes to the faster aging of the plastic parts and
fading of the fabric.
10. Do not place other objects on the stroller – luggage bags and groceries, handbags, etc.,
when you use it or store it, because this may damage it and lead to injury of the child in it.
If you do not follow this recommendation the warranty shall be annulled.

Importer: Moni Trade Ltd, 
Address: city of Sofia, Trebich quarter, Stopanski dvor

tel.: 02 / 936 07 90 ; fax: 02/ 936 07 95
www.moni.bg
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Ако Продуктът покаже дефекти по време на гаранционния период, то разходите по
връщането на дефектиралата част до склад на Мони Трейд ООД е за сметка на
потребителя. Производителят не поема никакви разходи, които могат да възникнат
под формата на увреждане на детската количка или друго имущество по време на
транспорт към него. Купувачът, на свой риск и за собствена сметка, изпраща до
производителя за оценка на обхвата на гаранцията и ремонт детската количка.
Продуктът ще бъде върнат на купувача за негова сметка.
Мони Трейд ООД, по свой избор, ще поправи или замени части от детската количка,
които са доказано дефектни поради неправилна фабрична изработка или
материали. Поправените части или новите подменени такива ще се предоставят от
Мони Трейд ООД в замяна на дефектните и ще бъдат или нови, или пре-
сертифицирани за употреба.
Ограничената гаранция не обхваща щети, причинени на продукта в резултат на
неправилна употреба, инцидент, злоупотреба, природни бедствия, необичайни
механични условия или противоестествени условия на околната среда, или
неразрешен демонтаж, ремонт или модификация, включително и ремонти и
модификации извършени в сервиз различен от оторизирания. Настоящата
ограничена гаранция не важи също и за продукти, които са продадени като стоки
втора употреба.
Гаранционният период започва да тече от момента, в който е направена доставката
до клиента или от момента, в който клиентът е закупил и взел със себе си детската
количка от дадения дистрибутор.
Всяка нова детска количка е защитена с гаранция от дефекти на материала и/или
заводски дефекти в продължение на 2 години. Това обаче не включва нормалното
износване или повреждане вследствие на неправилна експлоатация. Гаранцията не
покрива : следните компоненти и части от количката, които могат да бъдат изгубени
или увредени по невнимание като: неопренови дръжки, ръкохватки, пружини,
адаптори, предпазни бордове, покривала, дъждобрани, чанти, сенници, избеляла
или скъсана тапицерия, копчета тик-так, капси, ципове, лепенки, колани, катарами,
пластмасови бутони, капачета и копчета - като тези детайли е възможно да бъдат
ремонтирани или заменени срещу заплащане; компонентите, износени и/ или
повредени вследствие на неправилна употреба, включително корозия, окисляване,
тънки пукнатини на боята, отлюспване на боята, щети, причинени от вода, както и от
умора на материала, повреди или загуби причинени вследствие на инцидент,
неправилна употреба, занемаряване, злоупотреба, кражба или неспазване на
инструкциите и/или предупрежденията, посочени в ръководството за употреба.
Щети, причинени в следствие на умора на материала, са признак, че съответната
част е била погрешно използвана. Отговорност е на всеки собственик периодично
да преглежда детската количка съобразно реалната практика и препоръки,
посочени в упътването.
Ако решите да поправите сами дефектна част или да използвате неоторизиран
сервиз или ако използвате част, която не е предоставена от Мони Трейд ООД,
производителят, както и всички представители, няма да носят отговорност, в случай
че настъпи повреда или злополука.
Гаранцията е невалидна при:
1.Повреди, причинени в резултат на злоупотреба, неспазване на инструкциите за 
употреба.
2.Щети, причинени по непредпазливост или умишлено.
3.Щети, причинени по време на ремонт в неоторизиран сервиз или от частно лице.
4.Невъзможност да бъде представена касова бележка или фактура за покупка.
5.Резервни части и компоненти износени при нормална употреба.
6.Гаранцията не покрива неправилно сглобяване или неправилна поддръжка.

Warning: Please, press the braking lever, when you stop the stroller, in order to avoid
movement of the stroller. Push the stroller, in order to check whether the locking
mechanisms are in fastened position.

5. Removal of front bumper bar:
In order to remove the child from the cot/ seat, you
must first remove the front bumper bar. Press the
buttons at the sides of the bumper bar at the same
time and remove the bumper bar from the frame of
the cot/ seat. See the figure.

Warning: Please, pull the front bumper bar in order to make sure that the installation is
stable.

6. Safety belt operation (restraint system)

Attach the shoulder harnesses
to the connectors of the waist
belt, afterwards insert the
connectors in the buckle that
connects with the crotch belt.

Warning: For safety reasons, please, use the safety belts at any time when your child starts
to stand up on its own and remains seated unaided. Always when the child is in the
stroller, even for a short period of time, the belts must be placed, locked and the child
must be under direct adult supervision.

(1) Pull upwards the 
adjustment mechanism of the 
canopy, in order to fold the 
canopy.

(2) Pull upwards both blocking 
mechanisms.
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Гаранционни условия.
Гаранционните условия се прекратяват при даване на детската количка под наем, при
продажба на втора употреба, при претоварване и други рискови такива. Дефекти,
получени при подобна употреба не се обслужват като гаранционни и са изцяло за
сметка на клиента. В такива случаи, клиентът носи изцяло отговорност за всички
рискове от наранявания и повреди, които могат да възникнат при подобна употреба.
Гаранционен срок и гаранционни права – по отношение на този продукт Вие имате
търговска гаранция от 24 месеца.
1. Изброените в настоящата гаранционна карта права могат да бъдат упражнени в
рамките на посочения гаранционен срок.
2. Гаранционният срок започва да тече от деня, когато стоката се предаде на
потребителя или от пускането на стоката в експлоатация, ако то е извършено от
Търговеца или от негов служител като датата се посочва изрично в Гаранционната
карта.
3. Според чл. 112 ЗЗП при несъответствие на потребителската стока с договора за
продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Търговеца
да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят
може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен
ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е
непропорционален в сравнение с другия. Приема се, че даден начин за обезщетяване
на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на
Търговеца, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се
вземат предвид: -стойността на потребителската стока, ако няма липса на
несъответствие; -значимостта на несъответствието; -възможността да се предложи на
потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни
неудобства за него.
4. Според чл. 113 ЗЗП, когато потребителската стока не съответства на договора за
продажба, Търговецът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
4.1. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба
трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на
рекламацията от потребителя.
4.2. След изтичането на срока по т. 4.1. потребителят има право да развали договора и
да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на
потребителската стока съгласно т. 54.3. Привеждането на потребителската стока в
съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи
разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с
ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
4.4. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на
несъответствието вреди!
5. Според чл. 114 ЗЗП при несъответствие на потребителската стока с договора за
продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по
т. 4, той има право на избор между една от следните възможности: -разваляне на
договора и възстановяване на заплатената от него сума; - намаляване на цената.
5.1. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или
за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена
замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един
месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
5.2. Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да
възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три
рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока,
врамките на срока на гаранцията по чл. 115 ЗЗП е налице следваща поява на
несъответствие на стоката с договора за продажба.

3. Rear wheel installation.

Quick release
button

A.) Installation of rear wheel: press the quick release button down, insert the axle in the
rear wheel in the frame opening until is it secured.
B.) Disassembly of rear wheel: press the quick release button, pull the wheel.

4. Seat adjustment
Use the adjustment mechanism in accordance with the figure.

Warning: Please, adjust the backrest carefully, when the baby is in it, in order to avoid a
sudden change of position.
You can adjust the seat in different incline positions, in accordance with the needs of the
baby. For newly born it is recommended to use the most backwards inclined position of
the seat.
Warning! Always place the bumper bar. Pull it in order to check whether the seat and bar
are well fixed.

Lock

Release

Lock

Release

Front wheel  releasing: Lift the 
direction mechanism.

Front wheel lock: Press the direction 
mechanism.

Rear wheel lock: Press the blocking 
mechanism on the rear wheel.
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5.3. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако
несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
6. Според чл. 115 ЗЗП потребителят може да упражни правото си на рекламация в
срок до две години, считано от предаването на потребителската стока или от
пускането на стоката в експлоатация, ако то е извършено от Търговеца или от негов
служител.
6.1. Срокът по т. 6 спира да тече през времето, необходимо за поправката или
замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между
Търговеца и потребителя за решаване на спора.
6.2. Упражняването на правото на потребителя по т. 6 не е обвързано с никакъв друг
срок за предявяване на иск, различен от срока по т. 6.
Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите.
Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на
съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл.119 ЗЗП.,

Име на клиента : ............................................................................................................

Адрес:...............................................................................................................................

Име на търговския обект:.............................................................................................

Име на модела:................................................................................................................

Дата на продажба: ..........................................................................................................

Подпис и печат на продавача: ...................................................................................... 

Извършен гаранционен ремонт..........................................................................................

Описание на повредата: .....................................................................................................

...............................................................................................................................................

Извършил ремонта: ........................................................................................................... ..

Дата: ....................................................................................................................... .............. 

Извършен гаранционен ремонт..........................................................................................

Описание на повредата: .....................................................................................................

...............................................................................................................................................

Извършил ремонта: ........................................................................................................... ..

Дата: ....................................................................................................................... .............

Описание на повредата: .....................................................................................................

...............................................................................................................................................

III. Instructions for installation and operation of the stroller

WARNING! THE ASSEMBLY MUST BE PERFORMED BY AN ADULT. Remove the protective
materials and packaging and throw them away after the assembly of the product.
WARNING! DO NOT ALLOW CHILDREN UNDER 3 YEARS OF AGE TO BE PRESENT WHILE
YOU ARE ASSEMBLING OR DISASSEMBLING IN ORDER TO AVOID INJURIES.

The packaging of the stroller is not a toy. For the purpose of avoiding suffocation or death
keep the plastic packaging of the product away from children. Please, separate and identify
all parts before you assemble and keep all the packaging until you are finished, so that you
do not throw away any parts by accident. After each step you should check whether the
individual parts are correctly placed and well fixed. Follow strictly the individual steps and
study well the attached figures on the assembly.
1. Unfolding of the stroller

In order to unfold the frame, with one hand hold the handles, with the other press the
seat, afterwards pull sideways. Afterwards step on both blocking mechanisms, until the
frame is completely opened and the connecting parts are engaged.

WARNING! Make sure that all blocking mechanisms are fixed, before you continue with 
the assembly of the stroller.

2. Installation of the front wheels

Lift the stroller’s frame and place each of the front wheels (as shown in the figure).

You must hear a clicking sound that shows the proper fixing of
the wheels. Make sure that they are fixed correctly. In order to
remove the wheels, press the button shown in the figure and
pull the wheels downwards.

Wheel release button
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EN
The stroller is made in compliance with European standard EN 1888 “Child care
articles. Wheeled child conveyances. Safety requirements and test methods”
This stroller is intended for one child aged from 6 to 36 months and weighing up to 15 kg.
The stroller has a footrest, front bumper, convenient luggage basket, where you can fit
anything necessary for a baby during a walk.
WARNING! Your child will be maximally protected provided that you follow the
recommendations and warnings from the instruction! Pay attention to the warnings and
ensure all necessary safety measures in order to avoid the risk of injury or impairment of
your child, if you do not follow or observe these recommendations and guidelines! Make
sure that anyone who uses the stroller is familiar with the instruction manual and complies
with it Do not use parts or accessories for the stroller that have not been approved by the
manufacturer or distributor, because this may endanger your child and lead to annulment
of the warranty of the stroller .

I. WARNINGS FOR SAFE USE!
1. WARNING! Never leave the child without adult supervision while it is in the stroller.
2. The stroller is intended for use by one child only. It is dangerous to carry two or more
children.
3. The use of the stroller by a child that exceeds the maximum weight capacity of the
stroller will lead to overloading, tension and instability of the construction that can cause a
risk of upturning of the stroller and serious injuries to the child!
4. The maximum capacity of the luggage basket must not exceed 5 kg. Do not overload the
basket and do not use it for carrying children in it. If you do not follow these
recommendations the warranty of your stroller will be annulled.
5. Safety belts are to be used when the child starts to sit up unaided. Use the safety belts in
order to avoid the risk of falling down or slipping of the child from the stroller! Always use
the belts (the crotch belt and the waist belt simultaneously) when the child is able to sit up
unaided and starts to get up on its hands and knees. Adjust their length in accordance with
the size of the child so that they fit tightly to its body and do not change their length and
are not twisted. Regularly check whether they are stably secured to the construction of the
stroller and the safety of buckling! The belts should not be worn or torn and the plastic
buckles and fasteners should be firm, without damage and to ensure a secure connection.
6. The assembly, unfolding and folding must be performed by an adult only.
7. Before each use check whether the stroller is in good working condition and the stability
of fixing of the parts (seat, canopy, footrest, bumper bar, backrest, handles) in the chosen
position. Stop using the stroller if there are worn or torn connections, damaged or missing
parts! The risk of injury to the child is great.
8. Before use make sure that all blocking mechanisms are engaged! Engage the blocking
mechanisms when the stroller is not moving, on inclined terrains or when you place the
child in or remove the child from the stroller!
9. Before you place the child in the stroller make sure that the construction is completely
unfolded and all locking mechanisms are engaged, in order to avoid injury of the child from
sudden folding of the stroller.
10. Fold and unfold the stroller carefully, in order to avoid the risk of pinching of fingers.
Make sure that the child is at a safe distance when you make adjustments, unfold or fold
the stroller.
11. Never lift, fold the stroller or perform actions such as adjustments, repairs, etc. when
there is a child in it!
12. Keep the child away from access to any moving and removable parts.
13. Do not change the position of the backrest when the child is in the stroller. The position
of the backrest must be adjusted by an adult only.
14. Do not place additional mattress thicker than 15mm.
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15. Do not place bags or other objects in the stroller with the child or on the canopy!
Each load hooked to the handle, bumper bar, backrest or at the side of the stroller will
affect the stability of the stroller. Do not overload the stroller. Otherwise it may upturn
and the child may get injured.
16. Do not place objects with long cords around the neck of the child and do not attach
additional strings to the toys of the child, in order to avoid the risk of suffocation.
17. The bumper bar must be locked always while the child is in the stroller! Lifting the
stroller by its bumper bar is dangerous for the child.
18. Do not allow the child to stand up in the stroller, climb on it or hang from it!
19. Do not allow children to play with the stroller! It is dangerous for children or animals
to play close to the stroller or under it!
20. Move the stroller with speed equal to the speed while walking. Do not use it while
playing sports – running, roller skating or take part in another sports activity!
21. Do not use the stroller on stairs or escalators, because you can lose control over the
product, the child might fall and hurt itself! You must pay extra attention when you go
down or up the pavement or a step.
22. Do not use the stroller close to heating devices, pools or other dangerous places!
Always be careful while crossing or moving on streets with traffic and do not rely on
drivers to see you and stopping their vehicle immediately, if you cross in a place with poor
visibility.
23. Do not make changed on the construction or modifications, because they may
endanger the safety of your child. Use spare parts or other components which are
recommended or provided by the manufacturer. Otherwise the manufacturer shall not be
liable for the safety of the product. In case of a problem contact the sales agent or
authorized repair shop for consultation or repairs.
24. You must store the stroller in a place that small children have no access to! Otherwise
the child may push the stroller and get hurt.
25. The plastic packaging of the stroller must be kept away from children – during
unpacking and afterwards! That is how you will avoid the risks of strangulation or
suffocation, as a result of entanglement of the packaging around the child or external
blockage of the airways through the mouth or nose.
26. Do not place raincovers, canopies and covers on the stroller, while indoors or in hot
weather.
27. Keep the stroller when cars are passing nearby, because the resulting passage of air
may cause movement of the product, even when the blocking mechanisms are engaged.

1. Adjustable handles

2. Canopy

3. Front bumper bar

4. Footrest

5. Front wheels

6. Pad

7. Safety belt

8. Canopy mechanism

II. Parts

12


