
(KZ) Арналған серуендеу              ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ  

MODEL: INDY REV: 1.1
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KZ
                                                                                Құрметті сатып алушылар!
Kinderkra� брендінің өнімін сатып алғандығыңыз үшін алғыс білдіреміз. Біз сіздің балаңыз туралы ойлап 
әзірлейміз – біз үздік таңдаудың жайлылығын қамтамасыз ете отырып, қауіпсіздік және сапа туралы үнемі қамқор
боламыз. Бесік арба сапа, заманауилық және қызметтілікті бағалайтындар үшін мінсіз шешім болып табылады. 
Осы басшылықта келтірілген нұсқаулықтарды оқып шығуды және қадағалауды өтінеміз.

Бұл нұсқауларды болашақта пайдалану үшін сақтау 
МАҢЫЗДЫ.
Қауіпсіздік және сақтық шаралары туралы ескертулер

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
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• Ешқашан баланы қараусыз қалдырмаңыз. 
• Қолданар алдында барлық құлыптау құрылғыларының 
қосылғанына көз жеткізіңіз. 
• Жарақаттануды болдырмау үшін баланың осы өнімді 
бүктеу немесе бүктеу кезінде қашықтықта екеніне көз 
жеткізіңіз.
• Балаға нақты өніммен ойнауға рұқсат бермеңіз. 
• Әрқашан бекіту жүйелерін қолданыңыз.
• Қолданар алдында бесікті бекіту құрылғысы, орындық 
немесе автомобиль орындығы дұрыс орнатылғанына көз 
жеткізіңіз.
• Бұл өнім роликте жүгіруге және мінуге жарамайды.
•     Өнім 0 айдан 15 кг-ға дейін салмағы/жасы бар балаларға арналған. 
•     Жаңа туылған нәрестелер үшін орындықтың артқы жағының ең тегіс күйін пайдалану ұсынылады.
•     Өнім бір баланы бір уақытта тасымалдауға арналған. 
•     Себеттің максималды жүктемесі 3 кг құрайды.
•     Бесік арбаның тұтқаларына, арқаларына немесе бүйірлеріне кез-келген қосымша жүктеме тұрақтылықтың 
      жоғалуына әкеледі. Біз сөмкені ата-аналарға арналған тұтқаға іліп қоюды ұсынбаймыз.
•    Баланы орнату және алып тастау кезінде тежегіштер бұғатталуы керек.
•    Жиектемеге немесе басқа сатыға кіргенде, алдыңғы аспаны көтеріңіз.
•    Өндіруші жеткізген немесе ұсынған бөлшектер мен аксессуарларды ғана пайдаланыңыз. Басқа бөлшектерді 
      немесе керек-жарақтарды пайдаланбаңыз.
•    Өнімді ашық отқа немесе басқа жылу көздеріне жақын қоймаңыз.
•    Қосымша платформамен пайдаланбаңыз.
•    Егер сіз бесік арбаны пайдаланудың дұрыстығына сенімді болмасаңыз немесе қандай да бір қауіп төніп тұр 
      деп күдіктенсеңіз, оны пайдалануды тоқтатыңыз.

I БЕСІК АРБАНЫҢ КОМПОНЕНТТЕРІ (СУР. 1)
A.    Отырғышы, қауіпсіздік белдігі және шатыры бар рамка
B.    Алдыңғы дөңгелектер х2
C.    Артқы дөңгелектер х2
D.    Қауіпсіздік панелі
E.    Аяқтарға арналған жабын
F.     Жауын-шашыннан қорғау тысы
II БЕСІК АРБАНЫҢ ЖАҚТАУЫН АШУ
Рама орналастырылуы тиіс жазық бетіне қаламмен жоғары (СУР. 2). Жақтауды кеңейту үшін алдымен жүгірткіні 
сырғытыңыз, содан кейін құлыптау түймесін басыңыз (екі компонент ата-ананың тұтқасында орналасқан) (СУР. 
3А) және құлыптау естілгенше жақтауды жоғары көтеріңіз (СУР. 3В). Назар аударыңыз! Жақтаудың ашылуын 
жеңілдету үшін ата-ананың тұтқасын бесік арбаның жақтауына барлық элементтер бір-біріне мықтап 
жабысатындай етіп басыңыз. Құлыптау механизмі дұрыс ашылады. Дұрыс орналасқан жиектеме 4-суретте 
көрсетілген.
III ДӨҢГЕЛЕКТЕРДІ МОНТАЖДАУ/ДЕМОНТАЖДАУ
Артқы доңғалақтарды құлыптау дыбысы естілгенше артқы осьтің тесіктеріне салыңыз (СУР. 5).
Артқы доңғалақты алу үшін артқы осьтегі түймені басыңыз (СУР. 6А), сонымен бірге дөңгелекті тесіктен шығарады
 (СУР. 6 В).
Алдыңғы дөңгелектерді құлыптау дыбысы естілгенше жақтаудың алдыңғы жағындағы тесіктерге салыңыз (СУР. 7а).
Алдыңғы дөңгелектерді алу үшін әр доңғалақтың үстіндегі жақтаудағы түймені басыңыз (СУР. 7B).

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Арбаны қолданар алдында барлық 
доңғалақтардың дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
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IV ҚАҚПАҒЫН ОРНАТУ
Жаңа жүк көлігінің жартылай бекітілген төбесі бар. Алайда, сізге қосымша бекітуге жабысқақ белдіктер астында 
және корпустың бүйірлеріндегі түйреуіштерді басу керек (СУР. 8а және 8В). Дұрыс орнатылған шатыр 9-суретте 
көрсетілген.
V ҚАУІПСІЗДІК ЖОЛАҒЫН, АЯҚ ЖАМЫЛҒЫСЫН ЖӘНЕ ЖАҢБЫР ЖАМЫЛҒЫСЫН ЖИНАУ / АЛЫП ТАСТАУ
Қорғаныш пленкасы 10-суретте көрсетілгендей раманың екі жағындағы тиісті тесіктерге салынуы керек.
Бөлшектеу үшін екі жағындағы түймелерді басып, жолақты алыңыз (СУР. 11).
Аяқ қақпағының астыңғы жағында жабысқақта төрт белдік бар (СУР. 12A). Қақпақты бекіту үшін, орындық 
жақтауының түтіктеріне жабысқақты жабыңыз (СУР. 12B).
Кәжеңді орнату - сур. 12С.
VI ТЕЖЕГІШТІ ҚОЛДАНУ
Арба артқы осьтің оң жағында орналасқан аяқтың тұрақ тежегішімен жабдықталған. Тұтқаны басыңыз, құлыптау 
дыбысын естігенде тежегіш қосылады (СУР. 13). Құлпын ашу тежегіш тұтқаны көтергеннен кейін пайда болады.
VII БАСПАЛДАҚ ПЕН АРҚАЛЫҚТЫ РЕТТЕУ
Отырғыш артқы жағын жатқаннан бастап отырғышқа дейін тегіс реттейді. Арқалықты көтеру үшін белдіктің бос 
ұшын тартыңыз (СУР. 14а). Арқалықты төмендету үшін тоғадағы түймені басып, белдіктің соңына қарай 
сырғытыңыз (СУР. 14B).
Табан оның төменгі жағындағы екі батырманың көмегімен реттеледі (СУР. 15).
VIII ҚАУІПСІЗДІК БЕЛДІКТЕРІ
Бұл арбаның белдіктері жаңа туған нәрестелерге бейімделген. Әрқашан бекіту жүйесін қолданыңыз.
Баланы бекіту үшін иық пен иық белдіктерінің тізелерін бекітіңіз (СУР. 16А), содан кейін оларды бекітілгенше 
орталық тоғаға салыңыз (СУР. 16В). Белдіктер әр уақытта реттелуі керек.
Белдіктерді иық белдіктерінің астындағы пластикалық тоғалармен реттеуге болады (СУР. 17A). Иық белдіктері 
белдіктерге қысым шыбықтары арқылы бекітіледі.
Жиектердің астында жиектерді арқалықтан ажыратуға мүмкіндік беретін металл тоғалар да бар (СУР. 17B).
IX СЕРУЕНДЕУ БЕСІК АРБАСЫН ЖИНАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ
Жақтауды бүктеу үшін алдымен жүгірткіні сырғытыңыз, содан кейін құлыптау түймесін басыңыз (екеуі де ата-
ананың тұтқасында) (СУР. 18). Көрсеткілерді ұстануды жалғастырыңыз (РИС. 19).
X КҮТІМ ЖАСАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Сатып алушы барлық функционалды элементтердің дұрыс орнатылуын қамтамасыз етуге, сондай-ақ жүк көлігін 
жақсы техникалық күйде ұстау үшін тиісті техникалық қызмет көрсету мен реттеуді жүзеге асыруға жауапты.
Бесік арбаны ықтимал проблемалар үшін мезгіл-мезгіл тексеріп отыру керек. Төменде сіздің балаңыздың 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету және өнімнің қызмет ету мерзімінің қысқаруын болдырмау үшін маңызды қадамдар
келтірілген:
• Барлық тойтармалар мен қосылыстардың беріктігі мен қауіпсіздігін тексеріңіз.
• Барлық бекіткіштер мен доңғалақтарды және олардың шиналарын тексеріп, қажет болған жағдайда 
ауыстырыңыз немесе жөндеңіз.
• Барлық қорғаныс құралдарының дұрыс жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз, олар әрдайым еркін қозғалуы керек 
негізгі және қосымша бекіткіштерге ерекше назар аударады.
Пайдаланудың дұрыстығына күмәндансаңыз немесе қандай да бір қауіпке күмәндансаңыз, арбаны пайдалануды
 тоқтатыңыз.
Егер дөңгелектер сынса, осьтерді жұқа силикон қабатымен майлаңыз. Майға немесе майға негізделген өнімдерді
 пайдаланбаңыз, өйткені олар қозғалысқа кедергі келтіретін кірді тартады.
XI ТАЗАЛАУ

Макс. 300С температура жағдайында 
жуу қажет, деликатты бағдарлама

Барабан кептіргішінде кептіруге 
болмайды

Химиялық тазалауға болмайды

Үтіктеуге болмайдыАғартуға болмайды

Жууға болмайды. Өнімді ылғалды матамен
жəне жұмсақ жуу құралымен абайлап жуу 
қажет.

Өнімді дымқыл күйде қоймаңыз немесе сақтамаңыз және оны ешқашан ылғалды жерде сақтамаңыз, себебі бұл
көгеруге әкелуі мүмкін.
XII КЕПІЛДІК
1.     Кепілдік тізбектелген елдерде: Франция, Испания, Германия, Польша, Ұлыбритания, Италия елдерінде 
        сатылған Өнімге ғана жарамды.
2.     Жоғарыда көрсетілмеген елдерде кепілдік шарттарын Сатушы анықтайды.

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.
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