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KZ
                                                            Құрметті Клиент!
Kinderkra� таңбасы бұйымын сатып алғаныңыз үшін алғыс айтамыз. Балаңыз жайлы 
ойлай отырып жасаймыз – қауіпсіздік пен сапаны үнемі алға қоямыз, осылайша өте 
жақсы таңдау жасау үшін жайлылықты қамтамасыз етеміз.

МАҢЫЗДЫ, БОЛАШАҚҚА 
САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ, МҰҚИЯТ 

ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ
ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ САҚТЫҚ 
ШАРАЛАРЫ
ЕСКЕРТУ

•     Өнімнің жанындағы ашық от пен электр немесе газ радиаторлар/
       жылытқыштар және т.б. сияқты басқа күшті көздерінен болатын қауіпті 
       естен шығармаңыз.

•     Егер оның кез келген элементі зақымдалған, жыртылған болса немесе 
       жетіспеген жағдайда өнімді пайдаланбаңыз, өндіруші рұқсат беретін 
       құрамдастарды ғана пайдаланыңыз.

•     Кереуетте ештеңені қалдырмаңыз және кереуетті аяққа тіреу болатын 
       немесе баланың тұншығуына немесе асылып қалуына қауіп төндіретін, 
       мысалы, сым, перденің баусымы/жалюзи сияқты басқа жабдықтардың 
       жанына қоймаңыз.

•     Кереуетте бірден көп матрас қолданбаңыз.

•     Жол кереуеті бұғаттау механизмдері қосылып тұрған кезде ғана 
       пайдалануға дайын. Пайдаланар алдында бұл механизмдердің толықтай 
       қосылып тұрғанын мұқият тексеріңіз.

•     Кереует түбінің төменде орналасуы – ең қауіпсіз жағдай. Бала өз бетінше 
       отыра бастаған кезде осы деңгейді ғана қолдану ұсынылады.

•     Егер баланы төсекте қараусыз қалдыратын болсаңыз, үнемі бүйір кірер 
       есіктің сыдырмасы жабық тұрғанын тексеріп отырыңыз.

•     Барлық құрастыру бөлшектері мен фитингілер жақсылап тартылуы, үнемі 
       тексеріліп отыруы және қажет болғанда тартылып отыруы тиіс.

•     Құлаған кезде баланың жарақаттануын болдырмау үшін, егер бала 
       кереуетке тұрып-міне алатын болса, кереуетті пайдаланбау керек.

•     НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ – Осы балалар кереуетімен бірге сатылатын матрасты 
       ғана пайдаланыңыз, бұған екінші матрасты қоспаңыз, тұншығып қалу қаупі
       бар.
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Манеж: - НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:
•      МАНЕЖДІ ашық алау немесе басқа жылу көзінің жанына 
       қоймаңыз.
•      МАНЕЖДІ  негізсіз қолданбаңыз.
•      Баланы манежге отырғызар алдында манеждің толықтай 
       орнатылғанына және барлық бекіткіш механизмдердің 
       қолданылып тұрғанына көз жеткізіңіз.
•      Манеж 36 айға толмаған балалар үшін арналған.
•      Бала отыру, тізерлеп отыру немесе қол созу үшін айтарлықтай 
       есеуген кезде табанын үнемі ең төменгі күйде пайдалану керек.
•      Өндіруші мақұлдамаған бөлшектерді пайдалануға тыйым 
       салынады.
•      Манеждің ішінде қалдырылған заттардың саты ретінде 
       қолданылуы мүмкін екенін немесе тұншығу, жұтып қою қаупін 
       тудыратынын білуіңіз керек.
•      Манеждегі барлық жалғасымдар үнемі жақсы тартылып тұруы тиіс.
•      Егер қандай да бір құрамдас зақымдалған болса, жыртыла немесе 
       жетіспей тұрса, өнімді пайдаланбаңыз, өндіруші мақұлдаған 
       құрамдастарды ғана пайдаланыңыз. Бөлшектерді өндірушіден ғана
       алуға болады. Өндіруші рұқсат бермеген бөлшектерді 
       пайдаланбаңыз.
•      Егер баланы манежде қараусыз қалдыратын болсаңыз, бүйір 
       кірісінің сыдырмасы жабық тұрғанын тексеріңіз.

1. Балалар кереуетін жоғарғы деңгейде тұрған матраспен құрастырыңыз (сур. І)
Кереуетті сөмкеден алыңыз. Кереуетті жайып қою үшін жақтаудың қысқа 
жақтарын тартыңыз (сур. А). Балалар кереуетінің аяғына пластик аяқтарды 
қойыңыз (сур. В). Балалар кереуетінің аяғын кереуеттің қаңқасымен жалғаңыз (сур.
 С). Дұрыс орнатылғанда шертілген дыбыс шығады. Содан кейін аяқ тоғаларының 
көмегімен мата ілгектерді салыңыз (сур. D). Бір жағын тартып матрасты жайыңыз 
(сур. Е). Матрасты таза бетке мателл тіреулер көрініп тұратындай етіп салыңыз. 
Оларды бірге қосып, жабысқақтарды жабыстырып, жалғанған жерді бекітіңіз (сур. 
F). Матрастың астында 6 жабысқақ бар. Оларды кереуеттің түбі арқылы кигізіңіз 
және жабысқақты астынан бекітіңіз. Сырғытпаның тоғамен бекітілгеніне көз 
жеткізіңіз (сур. Н).

Балалар кереуетінің қаңқасы Пластик аяқтар х4

МатрасАяқтар х4
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2. Балалар кереуетін төменгі деңгейде тұрған матраспен құрастырыңыз (сур. L)
Кереуетті сөмкеден алыңыз. Кереуетті жайып қою үшін жақтаудың қысқа 
жақтарын тартыңыз (сур. А). балалар кереуетінің аяғына пластик аяқтарды 
қойыңыз (сур. В). Балалар кереуетінің аяғын кереуеттің қаңқасымен жалғаңыз (сур.
 С). Дұрыс орнатылғанда шертілген дыбыс шығады. Материалды төменгі деңгейге 
дейін орауынан жазу үшін тоғаны шешіңіз (сур. Н) және кереуетті айналдыра 
сыдырманы ағытыңыз. Тоғаларды неғұрлым қысқа белбеуге аяқтағы тоғалармен 
бекітіңіз (сур. J). Тоғалары бар неғұрлым ұзын белбеулерді бұраңыз және оларды 
кереует материалындағы қара резеңкеге бекітіңіз (сур. Е). Бір жағын тартып 
матрасты жайыңыз (сур. Е). Матрасты таза бетке мателл тіреулер көрініп 
тұратындай етіп салыңыз. Оларды бірге қосып, жабысқақтарды жабыстырып, 
жалғанған жерді бекітіңіз (сур. F). Матрасты кереуетке салыңыз (сур. G). 
Матрастың астында 6 жабысқақ бар. Оларды кереуеттің түбі арқылы кигізіңіз және
жабысқақты астынан бекітіңіз. Балалар кереуетінің жанында шығатын жер бар, 
оны ашу үшін сыдырманы ағытыңыз (сур. К).

3. Кереуетті жинау
Матрасты кереуеттің астымен жалғайтын жабысқақ сыдырманы шешіңіз, матрасты
алып шығыңыз. Матаны аяқтармен жалғайтын тоғаны шешіңіз (сур. М). Аяқты 
балалар кереуетінің қаңқасынан босатыңыз (сур. N). Жақтаудың ұзын жақтарының
ортасында түймелер бар. Балалар кереуетінің қаңқасын жинағанда оларды қысып
тұрыңыз (сур. О).

4. Тазалау
Балалар кереуетінің матасын және матрасты – Жұмсақ сабынды сумен тазалаңыз. 
Ешқашан аммиак, ағартқыш немесе спирт негізіндегі абразивті тазартқыш 
құралдармен тазаламаңыз. Кереуетті пайдаланар алдында немесе сақтар 
алдында мұқият кептіру қажет.

Қаңқасы мен аяқтарын – Металл қаңқаны жұмсақ сабынмен таза дымқыл жұмсақ 
матамен тазартыңыз.

Кепілдік
ЕО-ДАН ТЫС НАРЫҚТАРҒА АРНАЛҒАН НҰСҚА
1.    Кепілдік, теңіздің арғы жағындағы аумақтарды (ағымдағы деректер жай-күйіне 

Жумаңыз. Өнімді дымқыл 
шүберекпен және жұмсақ 
жуғыш құралмен ақырын 

жууға болады.
Химиялық түрде тазартуға 

болмайды
Ағартпаңыз

Барабан кептіргіште кептірмеңіз
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        сәйкес, соның ішінде мыналарды қоса алғанда: Азор аралдары, Мадейра, 
        Канар аралдары, Францияның теңіздің арғы жағындағы департаменттері, 
        Аланд аралдары, Афон, Сеута, Мелилья., Гельголанд, Бюзинген-ам-Хохрейн, 
        Кампионе-д’Италия және Ливиньо) қоспағанда, Еуразиялық Одаққа мүше 
        мемлекеттер аумағында және Ұлыбританияның теңіздің арғы жағындағы 
        аумақтарын (соның ішінде Бермуд, Кайман аралдары, Фолкленд аралдары) 
        қоспағанда, Ұлыбритания Біріккен Корольдігі мен Солтүстік Ирландияда ғана
        жарамды.
2.     Жоғарыда аталмаған елдерде өндірушінің кепілдігі жарамайды. Қосымша 
        кепілдік талаптарын Сатушы нақтылауы мүмкін.

Бұл құжатқа барлық құқықтар толығымен 4 Cra�Cra� Sp. Z O. O.-ге тиесілі.  
Мақсатқа қайшы келетін кез - келген рұқсатсыз пайдалану, атап айтқанда: 
толық немесе ішінара 4Kra� Sp. Z O. O.  келісімінсіз пайдалану, көшіру, ойнату, 
бөлісу - заңды салдарға әкелуі мүмкін.
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(KZ)  Өз клиенттерімізге қамқорлық жасай отырып, біз Сіздің 
құзырыңыздамыз.Егер сіз алынған өніммен байланысты мәселемен 
қақтығыссаңыз, өзіңіз үшін барынша қолайлы тәсілмен байланысыңыз.

ӨНДІРУШІ
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