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Құрметті сатып алушылар!
Сізге Kinderkrа� бренді өнімін сатып алғандығыңыз үшін алғыс білдіреміз. Сіздің балаңыз туралы ойлап, біз 
әзірлейміз – біз әрдайым үздік таңдаудың жайлылығын қамтамасыз ете отырып, қауіпсіздік және сапа 
туралы қамқорлық жасаймыз. Өтінеміз, осы басшылықта келтірілген нұсқаулықтарды оқып шығыңыз және 
қадағалаңыз.

KZ

МАҢЫЗДЫ – болашақта пайдалану үшін осы 
нұсқаулықтарды сақтап қойыңыз.
А. Қауіпсіздік және сақтық шараларына қатысты ескертпелер

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
   Баланы ешқашан қараусыз қалдырмаңыз
   Пайдаланар алдында барлық бұғаттаушы 
құрылғылардың қосулы екендігіне көз жеткізіңіз.
   Жарақаттарға жол бермеу үшін баланың осы бұйымды 
жинау немесе ашу кезінде арақашықтықта тұрғандығына 
көз жеткізіңіз.



   Осы бұйыммен баланың ойнауына мүмкіндік бермеңіз.
   Бекіткіш жүйелерді үнемі қолданыңыз.
   Пайдаланар алдында бесік арбаны бекіткіш 
құрылғысының, отырғыштың немесе автокреслоның 
дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
   Бұл бұйым жүгіру және роликте жүру үшін арналмаған.

Өнім 0 айдан бастап 15 кг дейінгі салмағы/жасы бар балалар үшін арналған.
Жаңа туған сәбилер үшін отырғыш арқалығының ең жалпақ күйін пайдалану ұсынылады.
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Өнім біруақытта бір баланы тасымалдау үшін арналған.

Кәрзеңкенің барынша үлкен жүктемесі 2 кг құрайды.

Тұтқаға ілінген сөмкенің ең жоғары салмағы 1 кг құрайды.

Тұтқаға, арқалыққа немесе бесік арбаның бүйірлеріне ілінген кез-келген қосымша жүктеме тұрақтылықтың 

жоғалуына алып келеді.

Тежегіштер баланы орнату және шешіп алу кезінде бұғатталған болуы тиіс.

Жиектемеге немесе өзге деңгейге шыққанда алдыңғы ілмекті көтеріңіз.

Тек өндірушімен жеткізілетін немесе ұсынылатын бөлшектерді және аксессуарларды ғана қолданыңыз. Өзге

бөлшектерді немесе керек-жарақтарды пайдаланбаңыз.

Өнімді ашық от немесе өзге жылу көздеріне жақын орналастырмаңыз.

Қосымша платформамен бірге қолданбаңыз.

Өтінеміз, егер қолдану дұрыстығына сенімді болмасаңыз немесе егер сіз қандай да бір қауіпке 

күмәнданатын болсаңыз бесік арбаны қолдануды тоқтатыңыз.

В. Құрастыру
І. БЕСІК АРБАНЫҢ ЭЛЕМЕНТТЕРІ (СУР.1)

А. Отырғышы және қауіпсіздік белдіктері 
бар жиектеме
В. Алдыңғы дөңгелектер
С. Артқы дөңгелектер
D. Табақ/бампер
Е. Тежегіші бар артқы ось және дөңгелектерді 
бекіту элементтерінің жинағы

Е. Саптыаяққа арналған ұстағыш
F. Аяққа арналған тыс
G. Сулық

 1.       Шплинт х2
 2.       Қалпақша х2
 3.       Бітеуіш х2

II. БЕСІК АРБА ЖИЕКТЕМЕСІНІҢ ЖАЗУ Жиектемені тұтқасын жоғары қаратып, тегіс үстіңгі бетке орнатыңыз (СУР. 2). 
Жиектемені жазу үшін бесік арбаның оң жағында орналасқан А бекіткішін жылжытыңыз және бұғаттау дыбысы 
естілмейінше жиектемені жоғары қарай көтеріңіз.
Дұрыс жазылған жиектеме СУР. 3 көрсетілген.
ІІІ. ДӨҢГЕЛЕКТЕРДІ ЖӘНЕ ТЕЖЕГІШІ БАР АРТҚЫ ОСЬТІ МОНТАЖДАУ /ДЕМОНТАЖДАУ. Артқы дөңгелектіартқы осьтің 
шығып тұрған бөлігіне (СУР. 4) орнатыңыз. Оське қарай пластмасса шплинтті (Е1) басыңыз,пластикалық қалпақшамен (Е2)
сақтандырыңыз және бітеуішпен жабыңыз (Е3). Әрбір құрамдауыш бекітілгенге дейін үлкен емес қарсылықпен басылуы 
тиіс. Бесік арбаның екінші жағынан осы әрекеттерді қайталаңыз. Тежегіші бар артқы осьті монтаждау үшін бұғаттау 
дыбысы естілмейінше артқыосьтегі саңылауларға жиектеменің артқы еркін ұштарын салыңыз (СУР.5). Ысырмалардың 
дұрыс сақталынуына назар аударыңыз.
Бұғаттау дыбысы естілмейінше алдыңғы осьтерге алдыңғы дөңгелектерді қойыңыз (СУР: 6). Алдыңғы дөңгелектерді 
шешіп алу үшін әрбір дөңгелектің астындағы аяқ сүйегіштің астына орналасқан жылдам бұғаттан шығару түймесін 
басыңыз (СУР. А). Бесік арба алға жүруге арналған бұғаттау мүмкіндігі бар бұрылмалы алдыңғы дөңгелектерд жүйесі бар.
Жүруге арналған дөңгелекті бұғаттау үшін дөңгелек астында орналасқан сақинаны алға жылжытыңыз (СУР. В)

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бесік арбаны пайдаланбас бұрын барлық 
дөңгелектердің дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
IV. БАМПЕР ҚҰРАСТЫРУ/БӨЛШЕКТЕУ 
Табақ/бампер 7-суретте көрсетілген жиектеменің екі жағынан сәйкес бекітуге қойылуы тиіс. Демонтаждау үшін екі 
жағынан түймені басыңыз және табақ/бамперді жылжытыңыз (СУР:8)..



Аяқтарға арналған тыс жабынның екі жағынан екі ысырма-жабысқақтармен жабдықталған. Тысты бекіту үшін табақ 
астындағы жабынды жылжытыңыз және бампердің үстінен аздап жоғары отырғыш жиектеме түтіктеріндегі 
жабысқақтардағы ысырмаларды шешіңіз.
V. ТЕЖЕГІШТІ ПАЙДАЛАНУ
Бесік арба артқы осінде орналасқан аяқ тұрақ тежегішімен жабдықталған. Тежегіштің төмен бөлігін төменге басыңыз, 
бұғаттаудың дыбыстық белгісі дыбысталғанда – тежегіш белсендендірілген (СУР. 9). Бұғаттан шығарылу тежегіштің төменгі
бөлігін жоғары көтергеннен кейін орын алады.
VІ. АРАЛЫҚТЫ, АЯҚТАРҒА АРНАЛҒАН ТІРЕУІШТІ РЕТТЕУ ЖӘНЕ САПТЫАЯҚҚА АРНАЛҒАН ҰСТАҒЫШТЫ МОНТАЖДАУ (СУР. 10)
Аяқтарға арналған тіреуіш 4 реттеу деңгейіне ие. Аяқтарға арналған тіреудің позициясын өзгерту үшін түймені басыңыз 
және екі жағынан басулы күйінде ұстаңыз (СУР.А). Отырғыш қысқыш көмегімен жатқан күйден отырған күйге дейінгі 
арқалықты сатысыз реттеу қызметіне ие (СУР.В). Саптыаяққа арналған ұстағыш жиектемеге бекітілген өзекте бесік 
арбаның сол жағынан орнатылады (СУР. 11).
VІІ. ҚАУІПСІЗДІК БЕЛДІКТЕРІ (СУР. 12)
Осы бесік арбаға арналған білдіктер тіпті жаңа туған сәбилер үшін бейімделген. Үнемі бекіткіш жүйелерді пайдаланыңыз. 
Баланы қорғау үшін жамбас және иықтық қауіпсіздік белгілерінің ілмегін қосыңыз (СУР. А), осыдан кейін бұғаттау сәтіне 
дейін оларды орталық қысқышқа қосыңыз (СУР.В). Белдіктерді әрдайым реттеңіз.
VІІ. БЕСІК АРБАНЫ ЖИНАУ
Бесік арбаны жинау кезінде отырғыштың арқалығын барынша төмен түсіріңіз, жылжытыңыз және ата-ана тұтқасындағы 
бұғаттау түймесін (СУР.13) басыңыз, осыдан кейін меңзерге сәйкес бесік арбаны жинаңыз (СУР. 14).
IX КҮТІМ ЖАСАУ ЖӘНЕ КОНСЕРВАЦИЯЛАУ
Сатып алушының міндеті барлық қызметтік элементтерді тиісті орнатылуын қамтамасыз ету, сондай-ақ бесік арбаны 
жақсы техникалық күйде ұстау үшін консервациялау және реттеу үшін дұрыс процедураларды іске асыру болып табылады.
Бесік арбаны әлеуетті мәселелердің болуына мерзімді түрде тексеру қажет. Төменде баланың қауіпсіздігін қамтамасыз ету
 және қызмет ету мерзімінің қысқартылуын алдын-алу үшін орындалуы тиіс маңызды қадамдар келтірілген:
   Барлық ілмектер мен қосылыстардың қауіпсіздігі мен беріктігін тексеру.
   Барлық бекіткіш құралдар мен дөңгелектерді, шиналарды тексеру және қажеттілігіне қарай ауыстыруды немесе 
жөндеуді іске асыру.
   Барлық сақтандырғыш құрылғылар тиісті түрдегідей, кез-келген уақытта еркін қозғалуы тиіс басты және қосымша 
ілмектерге айрықша назар аударып, жұмыс істейтіндігіне көз жеткізіңіз.
Қандай да бір қауіпке күмәннің туындауы немесе пайдалану дұрыстығына күдіктенген жағдайда бесік арбаны 
пайдалануды тоқтатуды өтінеміз.
Егер дөңгелектер сықырласа, осьті силиконның жұқа қабатын жағу қажет. Майдың негізіндегі өнімдерді немесе 
жақпаларды пайдаланбау керек, себебі олар кір-шаңды жинайды, осының нәтижесі ретінде жүру қиын болады.
Х. ТАЗАЛАУ

Егер бесік арбаның құрамдауыштары тұзды су әрекетіне тартылса, онда оларды барынша жылдам тұщы сумен (құбыр 
суымен) шаю ұсынылады.
Ол ылғалды болғанда өнімді жинауға және сақтауға болмайды және оны жоғарылатылған ылғалдылық шарттарында 
ешқашан сақтамаңыз, себебі бұл зеңнің пайда болуына алып келуі мүмкін.
ХІ. КЕПІЛДІК
     1.     Кепілдік тізбектелген елдерде: Франция, Испания, Германия, Польша, Ұлыбритания, Италия елдерінде сатылған Өнімге 
ғана жарамды.
     1.     Жоғарыда көрсетілмеген елдерде кепілдік шарттарын Сатушы анықтайды.

Макс. 300С температура жағдайында 
жуу қажет, деликатты бағдарлама

Ағартуға болмайды

Барабан кептіргішінде кептіруге 
болмайды

Химиялық тазалауға болмайды

Үтіктеуге болмайды

Жууға болмайды. Өнімді ылғалды матамен 
және жұмсақ жуу құралымен абайлап жуу 
қажет.
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KZ
Өз клиенттерімізге қамқорлық жасай отырып, біз Сіздің құзырыңыздамыз. Егер сіз алынған 
өніммен байланысты мəселемен қақтығыссаңыз, өзіңіз үшін барынша қолайлы тəсілмен 
байланысыңыз.



/ӨНДІРУШІ/
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