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ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ВАЖЛИВО – УВАЖНО ПРОЧИТАЙ-
ТЕ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ ВИКОРИ-
СТАННЯ В МАЙБУТНЬОМУ. 
УВАГА: ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ 
ЗНІМІТЬ Й ВИКИНЬТЕ ВСІ НАЯВНІ 
ПЛАСТИКОВІ ПАКЕТИ ТА ІНШІ КОМ-
ПОНЕНТИ УПАКОВКИ ВИРОБУ. У 
БУДЬ-ЯКОМУ РАЗІ, ЗБЕРІГАЙТЕ ЇХ В 
НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ.
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ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТІВ
• Сидіння
• Протиударний бампер
• Капюшон
• Дві лямки та один розділовий ремінь для ніг (Kit 
Comfort)
• Накидка від дощу

Важливе зауваження: Малюнки і описи, що містяться 
в даній інструкції, відносяться до одного з варіантів 
прогулянкового коляски; деякі компоненти та деякі 
функції, описані в ній, можуть відрізнятися залежно від 
придбаного вами варіанту коляски.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯДУ 
Цей виріб потребує регулярного догляду. Чищення та 
догляд мають проводитися лише дорослою людиною.

ЧИЩЕННЯ 
Текстильні частини необхідно чистити зволоженою 
губкою і нейтральним милом. Регулярно протирайте 
пластмасові частини зволоженою серветкою. Щоб 
не утворилася іржа, необхідно висушувати металеві 
частини у разі контакту з водою. Не використовувати 
для чищення розчинники та абразивні засоби. Нижче 
наведені символи прання з відповідними позначен-
нями:



ДОГЛЯД 
В разі необхідності змащуйте рухомі частини сухим силіко-
новим маслом. Регулярно перевіряйте стан зношення коліс 
і очищайте їх від пилу та піску. З метою уникнення тертя, яке 
може негативно вплинути на роботу коляски, запобігайте на-
копиченню пилу, забруднень і піску на пластмасових частинах, 
які пересуваються по металевим трубчастим конструкціям. 
Зберігайте коляску у сухому місці.

ПЕРШЕ СКЛАДАННЯ КОЛЯСКИ  (шасі продається 
окремо)
1. Відкрийте запірний гачок (мал. 1) і проштовхніть передню 
частину коляски вперед, поки почуєте клацання, що під-
тверджує відкриття (мал. 1А).
2. Вставте переднє колесо у відповідний отвір, має пролунати 
клацання, яке свідчить про блокування (мал. 2). Повторіть ці ж 
дії для другого переднього колеса. 
3. Щоб змонтувати задні колеса, вставте штифт колеса в отвір 
трубки задньої ніжки так, щоб пласка частина штифта співпада-
ла з відповідним отвором каркаса, як показано на малюнку 3. 
Повторіть ці ж дії для іншого колеса.
УВАГА: Перед використанням коляски переконайтеся в тому, 
що колеса надійно закріплені на каркасі.
4. Встановіть кошик, розвернувши частину зі стрічками в бік 
передньої трубки. Пропустіть стрічки у спеціальні петлі на 
каркасі зі спеціальними кнопками (мал. 4).
Прикріпіть кошик в центральній частині задньої трубки, фіксу-
ючи його з двох боків трубки за допомогою двох кнопок «A», як 
показано на малюнку 4A. Завершіть операцію, обгорнувши тек-
стиль навкруги трубки, фіксуючи його кнопками «B» (мал. 4B).

МОНТАЖ СИДІННЯ: КОНФІГУРАЦІЯ КОЛЯСКИ
В упаковці знаходиться сидіння у складеному стані. 
5. Щоб змонтувати сидіння на шасі, необхідно розкласти його, 
як показано на малюнках 5 – 5A, щоб почути клацання, яке 
підтверджує блокування. 
6. Користуючись важелем на спинці, можна змінювати поло-
ження з’єднань (мал. 6). Тепер можна встановити прогулянко-
вий блок на шасі; прогулянковий блок можна встановлювати 
на шасі в обох напрямках: як обличчям вперед, так і обличчям 
до мами (мал. 6A). 
УВАГА: Перевірте надійність фіксації прогулянкового блоку, 
потягнувши його вгору (мал. 6В).
7. Щоб зняти сидіння, натисніть на бічні сірі кнопки та потягніть 
сидіння вгору (Мал. 7). 
УВАГА: Не знімайте прогулянковий блок з дитиною, яка 
знаходиться всередині.

РЕГУЛЮВАННЯ СПИНКИ
8. Встановивши прогулянковий блок на шасі, можна відре-
гулювати спинку, використовуючи декілька положень: щоб 
опустити спинку, скористайтеся системою регулювання, що

знаходиться ззаду, натиснувши кнопку та потягнувши спинку 
вниз (мал. 8A) у потрібне положення. І навпаки, для того щоб 
підняти спинку, потягніть стрічку вгору (мал. 8B).

РЕГУЛЮВАННЯ ОПОРИ ДЛЯ НІГ
9. Опору для ніг можна встановлювати в три положення, натис-
нувши одночасно на кнопки, вказані на малюнку 9.

ЗНІМНИЙ БАМПЕР
Коляску оснащено знімним протиударним бампером.
10. Щоб його зняти, достатньо натиснути на бічні кнопки (мал. 
10).
11. Щоб помістити дитину всередину або вийняти її з коляски, 
можна відкрити бампер лише з одного боку (мал. 11).
УВАГА: Обов’язково використовуйте ремені безпеки. Бампер НЕ 
є пристроєм для утримування дитини. 
УВАГА: Не використовуйте бампер для підняття коляски з 
дитиною всередині.

ВИКОРИСТАННЯ РЕМЕНІВ БЕЗПЕКИ
12. Ремінь безпеки прогулянкового блоку має 5 точок кріплен-
ня і складається з двох лямок, двох прорізів для регулювання, 
одного поясного ременя та одного розділового ременя для ніг 
з пряжкою.
УВАГА: Щоб пристосувати ремені безпеки під розміри дитини, 
можна скористатися плечовими ременями, попередньо пропу-
стивши їх крізь два прорізи, як зазначено на малюнку 12.
13. Розташувавши дитину у колясці, пристебніть ремені безпе-
ки, пропустивши спочатку два зубці в прорізи на лямках (мал. 
13) і потім вставивши їх у пряжку розділового ременя для ніг 
(мал. 13А); відрегулюйте довжину ременів так, щоб вони приля-
гали до плечей і тулуба дитини.
14. Щоб відстебнути поясний ремінь, натисніть на бічні зубці і 
потягніть за них (Мал. 14).
УВАГА: Завжди використовуйте системи утримання дитини. Для 
безпеки Вашої дитини використовуйте всі п’ять точок кріплен-
ня ременів безпеки.

СТОЯНКОВЕ ГАЛЬМО
Коляку оснащено стоянковим гальмом у вигляді педалі, розта-
шованої на задньому правому колесі.
15. Щоб активувати стоянкове гальмо, слід натиснути на педаль 
вниз (мал. 15).
Щоб зняти коляску зі стоянкового гальма, необхідно підняти 
педаль вгору (мал. 15А).
УВАГА: Використовуйте гальмівний механізм кожного разу, 
коли зупиняєте коляску. Ніколи не залишайте коляску з дити-
ною на похилій поверхні, навіть при задіяному гальмі.
УВАГА: Задіявши стоянкове гальмо, слід переконатися в тому, 
що воно правильно спрацювало на обох задніх колесах.
режимі. 

ПЛАВАЮЧІ КОЛЕСА
Коляску оснащено передніми колесами, які можна використо-
вувати в рухомому або фіксованому режимі.
Рекомендується використовувати зафіксовані колеса при 
пересуванні по особливо нерівним дорогам.Режим плаваючих 
коліс рекомендуються для більшої маневровості коляски на 
нормальній дорозі. 
16. Щоб передні колеса вільно оберталися, штовхніть важіль, 
зображений на малюнку 16, назовні і повторіть операцію також 
для іншого колеса.
Щоб заблокувати передні колеса, штовхніть важіль, зображе-
ний на малюнку 16, всередину і повторіть операцію також для 
іншого колеса.



УВАГА: Обидва колеса повинні бути одночасно або заблоко-
вані, або розблоковані.

РЕГУЛЮВАННЯ РУЧКИ
Коляску оснащено ручкою, яку можна налаштувати за висотою 
залежно від зручності користувача.
17. Починаючи зі складеного положення (маал. 17), ручку мож-
на встановити в 4 різних положеннях, натиснувши на кнопку 
розблокування, яка знаходиться в центрі ручки (мал. 17А).
При переході з одного положення в інше перевіряйте, щоб 
автоматичний механізм блокування правильно спрацював.

КАПЮШОН
Сидіння забезпечено двома з’єднувальними механізмами, які 
розташовані з боків спинки і служать для кріплення капюшона.
18. Щоб прикріпити капюшон, вставте систему кріплення у 
з’єднувальні механізми (мал. 18). Слідом за цим пристебніть 
текстильну оббивку капюшона за допомогою блискавки, 
розташованої на каркасі збоку від спинки. (мал. 18A).
УВАГА: Операцію з кріплення капюшона необхідно виконати 
з обох сторін прогулянкового блоку. Перевірте надійність його 
фіксації. 
19. Щоб зняти капюшон, необхідно повністю розстебнути 
блискавку на текстильній частині капюшона та потягнути вгору 
з’єднувальні механізми та капюшон (мал. 19).
20. Щоб відрегулювати капюшон, потягніть і/або штовхніть 
його по центру (мал. 20). Для більшого захисту роз¬стебніть 
змійку на капюшоні та розправте текстильну вставку (мал. 20А). 
Піднявши текстильну шторку першої спиці (мал. 20B), можна 
відкрити сітчасту секцію, яка призначена для використання у 
літні місяці.

НАКИДКА ВІД ДОЩУ
Прогулянковий блок комплектується дощовиком.
УВАГА: Використовуйте дощовик лише після встановлення 
капюшона. Не можна використовувати дощовик, якщо на 
прогулянковому блоці немає сонцезахисного капюшона, 
оскільки дитина може задихнутися. Якщо на коляску закріпле-
но дощовик, не залишайте дитину під сонцем, щоб уникнути 
перегрівання.
21. Щоб зафіксувати дощовик, розкрийте повністю капюшон, 
розмістіть дощовик на капюшоні і обмотайте дощовик навколо 
зовнішньої трубчастої конструкції спинки. На завершення 
надягніть і протилежну сторону дощовика на трубчасту кон-
струкцію в зоні ніг (мал. 21), зафіксувавши його відповідними 
стрічками. По закінченні використання дайте йому просохнути 
(якщо він намок), потім складіть для зберігання в недоступно-
му для дітей місці.
УВАГА: Використовуйте тільки дощовик, що поставляється 
разом з виробом.

KIT COMFORT 
22. Передбачено kit comfort, який складається з двох плечових 
ременів (A) і одного розділового ременя для ніг (B) (мал. 22). 
23. Щоб встановити його, вставте плечові ремені у лямки 
(мал. 23) так, щоб вертикальний шов дивився назовні. Плечові 
ремені можна відрегулювати під розмір дитини. 
24. Просуньте розділовий ремінь для ніг у відповідний отвір, 
як показано на малюнку 24. 

СКЛАДАННЯ І РОЗКЛАДАННЯ КОЛЯСКИ 
Можна скласти коляску як без сидіння, так і з сидінням (в обох 
конфігураціях використання: обличчям до мами – обличчям 
вперед).
Щоб скласти коляску, переведіть ручку в положення складан-
ня, як показано на попередньому малюнку 17. 

25. Складіть сидіння, зсунувши сіру кнопку назовні, та одночас-
но підніміть важіль, що знаходиться зверху на спинці (мал. 25), 
та штовхайте вперед спинку до максимального спресовування 
(мал. 25A).
26. Складіть коляску, зсуваючи сіру кнопку (на поперечній труб-
ці) назовні, та одночасно підніміть ручку (мал. 26), спресовуючи 
каркас до клацання, яке свідчить про блокування (мал. 26A). 
27. Якщо потрібно зняти сидіння, перш ніж складати коляску, 
натисніть на сірі кнопки, розташовані біля шарнірів сидіння 
(мал. 27). 
28. Щоб знову розкласти коляску, відстебніть гачок (мал. 1) і під-
німіть ручку вгору так, щоб почути клацання, яке підтверджує 
розкриття. Коляску розкрито правильно, якщо в двох отворах, 
показаних на малюнку 28, з’являється зелена позначка. Завер-
шіть розкладання, прикріпивши сидіння до каркаса, якщо воно 
було знято, або просто розклавши його, потягнувши спинку 
вгору.

ПОКРИВАЛЬЦЕ ДЛЯ НІГ
Цей елемент входить у комплект і його можна вико¬ристовува-
ти виключно, якщо ви також придбали одну з сумісних колисок 
(BEST FRIEND LIGHT / BEST FRIEND COMFORT).
Покривальце колиски також виконує функцію накидки для ніг 
при використанні коляски.
29. Щоб прикріпити накидку для ніг, вставте підставку для ніг у 
карман накидки для ніг (мал. 29) та пропустіть верхній край тка-
нини зверху бампера, фіксуючи його за допомогою спеціальних 
гудзиків/петель (мал. 29А – 29В).

ВИКОРИСТАННЯ КОЛИСКИ, СИДІННЯ І АВТОКРІСЛА 
НА КАРКАСІ КОЛЯСКИ
Коляска CHICCO BEST FRIEND PRO дозволяє встановити на 
каркаса наступні вироби.
• Автокрісла: BEST FRIEND, KAILY та KIROS i-Size Fast In 
• Сидіння Best Friend Pro
• Колиски: BEST FRIEND LIGHT, BEST FRIEND COMFORT 

ПОКРИВАЛЬЦЕ ДЛЯ НІГ
Цей елемент входить у комплект і його можна використовувати 
виключно, якщо ви також придбали одну з сумісних колисок 
(BEST FRIEND LIGHT / BEST FRIEND COMFORT).
Покривальце колиски також виконує функцію накидки для ніг 
при використанні коляски.
29. Щоб прикріпити накидку для ніг, вставте підставку для ніг у 
карман накидки для ніг (мал. 29) та пропустіть верхній край тка-
нини зверху бампера, фіксуючи його за допомогою спеціальних 
гудзиків/петель (мал. 29А – 29В).

ВИКОРИСТАННЯ КОЛИСКИ, СИДІННЯ І АВТОКРІСЛА 
НА КАРКАСІ КОЛЯСКИ
Коляска CHICCO BEST FRIEND PRO дозволяє встановити на 
каркаса наступні вироби.
• Автокрісла: BEST FRIEND, KAILY та KIROS i-Size Fast In 
• Сидіння Best Friend Pro
• Колиски: BEST FRIEND LIGHT, BEST FRIEND COMFORT 
УВАГА: Перед використанням слід пересвідчитися, що колиска 
добре прикріплена, потягнувши її вгору (мал. 30В).
31. Існують різні способи від’єднання залежно від придбаної 
вами колиски.
• Колиска BEST FRIEND LIGHT: виведіть ручку у вертикальне 
положення (положення для транспортування), натисніть кнопку 
з зовнішньої сторони корпуса в зоні ніг і зніміть її з каркаса 
(мал. 31).
• Колиска BEST FRIEND COMFORT: виведіть ручку у вертикальне 
положення (положення для транспортування), натисніть кнопку 
з зовнішньої сторони корпуса за капюшом і зніміть її з каркаса 
(мал. 31).



ВСАНОВЛЕННЯ/ЗНЯТТЯ АВТОКРІСЕЛ BEST FRIEND І 
KAILY
32. Щоб встановити на каркасі автокрісло BEST FRIEND або 
KAILY, візьміться за ручку в положенні для транспортування 
(мал. 32), посадіть його на бічні з’єднувальні механізми коляски  
так, щоб зона ніг була повернута до мами, підбираючи її по-
ложення на каркасі, поки по-чуєте клацання, що підтверджує 
фіксацію (мал. 32A). 
УВАГА: Перед використанням переконайтеся в тому, що авто-
крісло добре прикріплено, потягнувши його вгору (мал. 32B).
33. Щоб зняти автокрісло BEST FRIEND або KAILY з шасі, пере-
ведіть ручку у вертикальне положення (для транспортування), 
натисніть кнопку на тильній стороні спинки та зніміть його з 
каркаса (мал. 33).

ВСТАНОВЛЕННЯ/ЗНЯТТЯ АВТОКРІСЛА KIROS i-SIZE 
FAST IN
34. Щоб встановити на каркасі автокрісло KIROS i-SIZE FAST IN, 
візьміться за ручку в положенні для транспортування (мал. 34), 
посадіть його на бічні з’єднувальні механізми коляски так, щоб 
зона ніг була повернута до мами, підбираючи її положення на 
каркасі, поки почуєте клацання, що підтверджує фіксацію (мал. 
34A). 
УВАГА: Перед використанням переконайтеся в тому, що авто-
крісло добре прикріплено, потягнувши його вгору (мал. 34B).
35. Щоб зняти автокрісло KIROS I-SIZE FAST IN, натисніть кнопки 
під ручкою з обох боків і потягніть вгору (мал. 35). 
УВАГА: Колиску або автокрісло також можна встановлювати 
та знімати, коли всередині знаходиться дитина; виконання ви-
щезгаданих операцій дещо ускладнюється через вагу дитини. 
Рекомендуємо бути уважними при здійсненні операцій, що 
описані вище.

ГАРАНТІЯ
Гарантується відсутність дефектів виробу при нормальних 
умовах використання, передбачених у інструкції з експлуатації. 
Відтак, гарантія не буде діяти в разі ушкоджень, що з’явилися 
внаслідок неправильної експлуатації, зношення або випадко-
вих подій. Про строк дії гарантії відповідності можна дізнатись 
з відповідних положень чинного національного законодавства 
країни, в якій придбано виріб, якщо вони передбачені.


