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Арналған серуендеу

Прогулочная коляска

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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KZ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

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

тұрақтылықтың жоғалуына алып келеді.

· Бесік арбаның тұтқасына ілінген ата-ана сөмкесінің ең жоғары салмағы 3 кг құрайды.

 Сізге Kinderkrаft бренді өнімін сатып алғандығыңыз үшін алғыс білдіреміз. Сіздің балаңыз 
туралы ойлап, біз əзірлейміз – біз əрдайым үздік таңдаудың жайлылығын қамтамасыз ете отырып, 
қауіпсіздік жəне сапа туралы қамқорлық жасаймыз. Өтінеміз, осы басшылықта келтірілген 
нұсқаулықтарды оқып шығыңыз жəне қадағалаңыз.

· Сусын ұстағышқа түсетін максималды жүктеме 0,5 кг құрайды.

· Жиектемеге немесе өзге деңгейге шыққанда алдыңғы ілмекті көтеріңіз.

· Жарақаттарға жол бермеу үшін баланың осы бұйымды жинау 

немесе ашу кезінде арақашықтықта тұрғандығына көз жеткізіңіз.

· Пайдаланар алдында барлық бұғаттаушы құрылғылардың қосулы 

екендігіне көз жеткізіңіз.

· Бекіткіш жүйелерді үнемі қолданыңыз.

 МАҢЫЗДЫ – болашақта пайдалану үшін осы 
нұсқаулықтарды сақтап қойыңыз. 

· Бұл бұйым жүгіру жəне роликте жүру үшін арналмаған.
· Өнім біруақытта бір баланы тасымалдау үшін арналған.

Қауіпсіздік жəне сақтық шараларына қатысты ескертпелер.

· Баланы ешқашан қараусыз қалдырмаңыз

· Осы бұйыммен баланың ойнауына мүмкіндік бермеңіз.

· Пайдаланар алдында бесік арбаны бекіткіш құрылғысының, 

отырғыштың немесе автокреслоның дұрыс орнатылғандығына 

көз жеткізіңіз.

· Кəрзеңкенің барынша үлкен жүктемесі 5 кг құрайды.

Құрметті сатып алушылар!

Бесік арбаға келер болсақ:
Бесігі бар бесік арба түріндегі бұл өнім өздігінен отыруды, аунауды немесе еңбектеуді білмейтін балаларға 
арналған.

· Тек өндірушімен жеткізілетін немесе ұсынылатын бөлшектерді жəне аксессуарларды ғана 

қолданыңыз. Өзге бөлшектерді немесе керек-жарақтарды пайдаланбаңыз.

· Өнімді ашық от немесе өзге жылу көздеріне жақын орналастырмаңыз.

Баланың максималды салмағы - 9 кг дейін.
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Матауышты жылжытпас немесе көтермес бұрын ең төменгі деңгейге дейін реттеу керек.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

 Өнім 0 айдан 22 кг-ға дейін немесе 4 жасқа дейінгі балаларға арналған, қайсысы бұрын 
болғанына байланысты.

  Бұл өнім тек өздігінен отыра алмайтын балаларға арналған. Тек тұрақты, тегіс жəне құрғақ бетке 
орнатыңыз. Егер олар қараусыз болса, балаларды гондоладан аулақ ұстаңыз. Егер қандай да бір бөлігі 
зақымдалған, тозған немесе жоқ болса, гондоланы пайдаланбаңыз.

Гондоладағы баланың басы ешқашан дененің қалған бөлігінен төмен болмауы керек.
Өніммен бірге жеткізілгеннен басқа қосымша матрасты салуға болмайды.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Үнемі бекіткіш жүйені қолдану қажет.

Kinderkraft MINK автомобиль орындығына қатысты: 

Серуендеу бесік арбасына қатысты.

 Kinderkraft EVERYDAY арбасын үйлесімді Kinderkraft MINK автомобиль орындығы бар 
жиынтықта ұсынуға болады. Өнім туылған сəттен бастап 13 кг-ға дейінгі балаларға арналған.егер 
автомобиль орындығы коляскамен бірге қолданылса, онда ол бесіктерді немесе бесіктерді 
алмастырмайды. Егер сіздің балаңызға ұйқы қажет болса, оны бесікке, бесікке немесе бесікке ауыстыру 
керек. Өндіруші ұсынған немесе ұсынған бөлшектер мен керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз.

І БЕСІК АРБАНЫҢ ЭЛЕМЕНТТЕРІ

ІІ БЕСІК АРБАНЫҢ ЖИНАЛМАЛЫ ЖИЕКТЕМЕ Себеті бар жақтауды (1) тегіс 
бетке тұтқасын жоғары қаратып орнатыңыз. Жақтауды кеңейту үшін оң жақтағы құлыптау элементін 
босатыңыз (сур. А. І), содан кейін жақтаудың екі жағында орналасқан ілмектерді бір уақытта көтеріңіз 
(сур. А. II) жоғары. Жақтауды ұстап тұрып, құлаудың тəн дыбысын естігенше көтеріңіз.

ІІІ ДӨҢГЕЛЕКТЕРДІ ЖИНАУ/ДЕМОНТАЖДАУ Алдыңғы дөңгелектерді (6) 
жақтаудың алдыңғы жағындағы тесіктерге құлыптау дыбысына дейін салыңыз (сур. B. I) доңғалақтарды 
бөлшектеу үшін алдыңғы доңғалақты босататын түймені басып, алдыңғы доңғалақты босататын түймені 
басыңыз (сур. B.II). Арбада түзу сызықпен жүру үшін құлыптау мүмкіндігі бар бұралу алдыңғы доңғалақ 
жүйесі бар. Құлыптау / құлыпты ашу үшін құлыпты оңға / солға жылжыту керек (сур. B. III) артқы 
дөңгелектерді (5) жақтаудың артындағы тесіктерге бекітілгенге дейін салыңыз, осьтің жалпақ беттері мен 
тесіктері дұрыс орналастырылғанына көз жеткізіңіз (сур.B. IV). Артқы доңғалақты бөлшектеу үшін түймесін 
басып, тартыңыз (сур. B. V).

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бесік арбаны қолданар алдында барлық 
доңғалақтардың дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.

IV ТЕЖЕГІШТІ ПАЙДАЛАНУ Бесік арба аяқтың тұрақ тежегішімен жабдықталған. 
Тежегішті аяғыңызбен басыңыз. Құлыптау дыбысын естігенде, тежегіш іске қосылады. Құлыпты ашу 
тежегіш құлыпты көтергеннен кейін пайда болады (сур. C).

V МОНТАЖДАУ/ДЕМОНТАЖДАУ

10. Жаңбырдан қорғау үлдірі
11. Аяққа арналған тыс
12. Күннен қорғайтын күнқағар
13. Матрасы (14) жəне аяққа арналған тысы 
      бар (15) бесік
16. Адаптерлер

1. Кəрзеңкесі бар жиектеме
2. Күнқағары бар (4) отырғыш (3)
5. Артқы дөңгелегі х2
6. Алдыңғы дөңгелегі х2
7. Доға
8. Стақан сүйегіш
9. Москит торы
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VІІ ОТЫРҒЫШТЫҢ КҮЙЛЕРІ Орындықтың 3 күйі бар: жату, жартылай жату жəне отыру, 
артқы жағын реттеу тұтқасымен реттеледі (сур.S.I). Орындықты алға қаратып орнатқан кезде, руль дөңгелегі 
тұтқасы жоғарғы позицияда созылған жағдайда ғана жату күйін орнатуға болады.

VІІІ АЯҚ СҮЙЕГІШІН РЕТТЕУАяқ тіреу 4 күйінің бірінде бекітілген. Сонымен қатар, 
табанның екі жағында орналасқан түймелерді басып, оны қажетті орынға орнатыңыз (сур.S.II).

V.V БАМПЕРЛЕР Қорғаныс доғасын орнатқан кезде, оны басқанға дейін орындықтың жақтауына 
тиісті бағыттағыштарға салыңыз(сур. P). Элементті бөлшектеу үшін бағыттағыштың екі жағындағы доғаны 
ажырату үшін түймелерді басып, қорғаныс доғасын шығарыңыз.

VІ ҚАУІПСІЗДІК БЕЛДІКТЕРІ Тоғаны ашу үшін түймені басыңыз (сур.R.I). Баланы қорғау 
үшін белдік пен иық белдіктерін орталық тоғаның үстінен басқанға дейін созыңыз (сур.R.II).

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бесік орнатылған жағдайда бесік арбаның 
каркасын жинауға болмайды.

V.IV КАПЮШОН

V.І БЕСІК АРБАНЫҢ БЕСІГІ Бесікті тегіс жерге орнатыңыз. Бесікті бұру үшін аяққа арналған тысты 
шешіп алыңыз жəне бесікті қажетті көлемге дейін ашыңыз (сур.D.I, D.II), ішінде орналасқан матрасты 
суырыңыз, осыдан кейін жолақты тарту арқылы бұғаттауға дейін алдыңғы өзекті орнатыңыз. Артқы өзекті 
орнату үшін əрекетті қайталаңыз (сур. DE). Адаптерлерді (16) бесіктің бүйірлеріне қойып, оларды ерекше 
шертілгенге дейін салыңыз (сур. EF) орнату кезінде материал ішке кірмейтініне көз жеткізіңіз, содан кейін 
адаптерлерді дұрыс орнату мүмкін болмайды. Осылайша, дайындалған элементке матрацты салыңыз. Бесікті 
жинау үшін əрекетті кері ретпен қайталаңыз. Оның екі жағында орналасқан бесікті бүктеу түймелерін 
пайдаланып, күнқағардың орнын орнатуға болады (сур.G). Күнқағарды бесікке кигізіңіз жəне жабысқақпен 
бекітіңіз. Күнқағарды ұзартуға жəне желдету панелін күнқағарда орналасқан құлыптардың көмегімен ашуға 
болады. Сырғыманың көмегімен бекіту арқылы аяққа арналған тысты орналастырыңыз. Аяққа арналған тыс 
жабысқақтың көмегімен монтаждалатын желден қорғайтын қосымша панельмен бірге жеткізіледі. 
Жаңбырдан қорғау үлдірін бесікке орналастыру жəне жабысқақпен бекіту қажет (сур.Н). Москит торын 
бесікке салып, белдіктермен бекіту керек, күннен қорғайтын күнқағар бесікке салынып, бесіктің төменгі 
жағындағы белдіктерді пайдалана отырып, бесіктің екі жағындағы тойтармалар көмегімен бекітілуі тиіс 
(сур.I).

V.ІІ БЕСІК АРБАНЫҢ ЖИЕКТЕМЕСІНЕ БЕСІКТІ МОНТАЖДАУ
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! БЕСІКТІ ЖҮРУ БАҒЫТЫНА ҚАРАЙ АРТҚА 
ОРНАТУҒА БОЛАДЫ (бала бесік арбаны итеріп тұрған адамға қарайды).

V.ІІІ ОТЫРҒЫШ Бесік арбаның тіреуіне отырғышты монтаждау кезінде сипатты сыртылға дейін L 
суретінде көрсетілгендей оны жиектемеге кигізіңіз. Отырғыш алдыңғы немесе артқы жағына орнатылуы 
мүмкін (сур.M). Орындықты бөлшектеу кезінде орындықтың екі жағындағы түймелерді басып, жоғары 
көтеріңіз (сур. M.I). Аяққа арналған тыс бесік арбаның екі жағына төрт ілмекпен бекітіледі (сур.N)

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! БЕСІК АРБАНЫ ҚОЛДАНБАС АЛДЫНДА 
КАПЮШОНДЫ ОРНАТЫҢЫЗ
Күнқағарды орындықтың жақтауындағы бағыттағышқа салыңыз жəне оның дұрыс орнатылғанына көз 
жеткізіңіз (сур. O). Бөлшектеу кезінде орындық жақтауының екі жағындағы түймені басу керек (сур.Y) жəне 
күнқағарды алыңыз. Күнқағарды монтаждау жəне демонтаждау кезінде күнқағардың жоғарғы бөлігіндегі 
күнқағар жəне бүйірлердегі жапсырмалар туралы есте сақтау керек. Күнқағарды бірнеше күйде реттеуге 
болады.



20

X СТАҚАН ҚОЙҒЫШТЫ, МОСКИТ ТОРЫН, КҮНҚАҒАРДЫ, 
ЖАҢБЫРДАН ҚОРҒАЙТЫН ПЛЕНКАНЫ ОРНАТУ Шыныаяқ ұстағышты бесік 
арбаның жақтауының оң жағындағы штангаға орнатыңыз. Орындыққа москит торын орнатыңыз жəне 
орындықтың артындағы белдіктермен бекітіңіз (сур.U).
Бесік арбаға жаңбырға қарсы пленканы қойып, оны бекітіңіз (сур.V).
Күннен қорғайтын күнқағарды бесік арбаға қойып, тіреуіштің астына бекіту қажет ілмектермен жəне 
белдіктермен бекітіңіз (сур.W).

XI БЕСІК АРБАНЫ ЖИНАУ Күнқағарды бүктеңіз. Құлыптан босату түймесін бір уақытта 
сырғытыңыз жəне бесік арбаны бүктеу үшін екі тұтқаны бір-біріне қарай тартыңыз. Бесік арба толығымен 
бүктелгеннен кейін, құлыптау элементі жабылады (сур.UX). Бүктелгеннен кейін бесік арбаның мөлшерін 
азайту үшін жолақты төмендетіңіз. Сонымен қатар, жақтаудың бүктелуін жеңілдету үшін артқы жағын 
жоғарғы позицияға орнатыңыз. Бесік арба алдыңғы немесе артқы жағында жүру бағытында орнатылған 
орындықпен бүктелуі мүмкін. Бүктелген кезде бесік арба тұрып қалады, ол үшін алдыңғы дөңгелектерді түзу 
сызықпен жауып, ата-ананың тұтқасын екінші орынға қойыңыз.

ХІІ ОТЫРҒЫШҚА АРНАЛҒАН ТЫСТЫ ДЕМОНТАЖДАУ Орындықтың 
тысын жууға болады. Алдымен сіз екі жағынан ілмектерді алып тастап, күнқағарды қаптамасымен қабықпен 
байланыстыратын жабысқақты шешіп, күнқағарды алып тастауыңыз керек. (сур.Y). Содан кейін 
орындықтың төменгі жағында орналасқан белдіктерді шешіп, баспалдақта орналасқан жабысқақты, содан 
кейін орындықтың төменгі жағында орналасқан төрт жабысқақты шешіп алыңыз (сур.Z). Отырғышты шешіп 
алыңыз (сур.A'). Барлық иық пен қадам белдіктерін қойындыда жəне қақпақта орналасқан тесіктер арқылы 
өткізгеннен кейін, қақпақтың ішіндегі төсемелерді алып тастау керек (сур.B').

ХІІІ АМОРТИЗАЦИЯНЫ РЕТТЕУ Жастықтың салмағы мен жол жамылғысының түріне 
байланысты екі түзету сатысы бар (жұмсақ «I» жəне қатты «II»). Соққыны реттеу үшін артқы осьте 
орналасқан тұтқаны c'суретте көрсетілгендей қажетті күйге жылжытыңыз.

ІХ ЖҮРГІЗУШІНІҢ ТҰТҚАСЫН РЕТТЕУ Ата-ананың тұтқасын реттеу тұтқаның 
ортасындағы түймені басып, тұтқаны жоғары немесе төмен тарту арқылы жүзеге асырылады. Тұтқаның 
биіктігін 2 деңгейдің біріне реттеуге болады (сур.T).

· Барлық қауіпсіздік құрылғыларының дұрыс жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз, негізгі жəне қосымша 

бекіткіштерге ерекше назар аударыңыз, олар кез-келген уақытта еркін қозғалуы керек.

· Барлық бекіткіштер мен дөңгелектерді, шиналарды тексеру жəне қажет болған жағдайда ауыстыру 

немесе жөндеу жүргізу.

XIV БЕСІК АРБАНЫҢ КАРКАСЫНА АВТОКРЕСЛОНЫ МОНТАЖДАУ 
Қолданбалы адаптерлер келесі автомобиль орындықтарымен үйлесімді: Kinderkraft ® , Kiddy ® , Maxi Cosi ® 
, Cybex ® , BeSafe ® , Nuna ® жəне модельдерге жарамды: Kinderkraft MINK, Kiddy Evoluna I-Size 2, Evolution 
Pro 2, Cybex Aton, Aton 2, Aton Q, Maxi Cosi Mico, Mico AP, Mico NXT, Mico Max 30, Citi, Cabrio, CabrioFix, 
BeSafe iZi Go, iZi Go Modular, Nuna Pipa. Автокөлік орындығының екі жағына адаптерлерді орналастырыңыз. 
Автокөлік орындығын арбаның жақтауына орнатқан кезде, оны осы ұяға, арбаның əр жағына бір-бірлеп, тəн 
шертілгенге дейін орнату керек (сур.D'). Отырғышты демонтаждау арқылы  екі жағынан да түймелерді басу 
жəне жоғары тарту қажет. Автокөлік орындығы əрқашан баланы ата-анасына бағыттайтындай етіп 
орнатылуы керек.

· Барлық тойтармалар мен қосылыстардың беріктігі мен қауіпсіздігін тексеріңіз.

XV КҮТІМ ЖАСАУ ЖƏНЕ КОНСЕРВАЦИЯЛАУ Сатып алушының міндеті-барлық 
функционалды элементтердің дұрыс орнатылуын қамтамасыз ету, сонымен қатар колясканы жақсы 
техникалық күйде ұстау үшін дұрыс сақтау жəне реттеу процедураларын жүзеге асыру. Арбаны ықтимал 
проблемалар үшін мезгіл-мезгіл тексеріп отыру керек. Төменде баланың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жəне 
қызмет ету мерзімінің қысқаруын болдырмау үшін маңызды қадамдар келтірілген:
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Пайдаланудың дұрыстығына күмəн туындаған немесе қандай да бір қауіпке күдік туындаған 
жағдайда арбаны пайдалануды тоқтатыңыз. Өндіруші ұсынған немесе ұсынған қосалқы бөлшектерді ғана 
пайдалану керек. Егер дөңгелектер қысылса, осьтерді жұқа силикон қабатымен майлау керек. Май немесе май 
негізіндегі өнімдерді пайдаланбаңыз, өйткені олар кірді тартады, нəтижесінде жүру қиынырақ болады.

Бұл құжатқа барлық құқықтар толығымен 4 CraftCraft Sp. Z O. O.-ге тиесілі.  Мақсатқа қайшы келетін кез - 
келген рұқсатсыз пайдалану, атап айтқанда: толық немесе ішінара 4Kraft Sp. Z O. O.  келісімінсіз пайдалану, 
көшіру, ойнату, бөлісу - заңды салдарға əкелуі мүмкін.

Отырғыштың тысы, аяқтың тысы, москит торы, гондоланың қаптамасы, 
матрастың тысы, гондоланың аяқтарының тысы, күннен қорғайтын 
күнқағар: Макс. 30°C температурада жуыңыз, деликатты бағдарлама, ағартпаңыз, барабан 
кептіргіштерінде кептірмеңіз, үтіктемеңіз, химиялық тазаламаңыз

1. Кепілдік тізбектелген елдерде: Франция, Испания, Германия, Польша, Ұлыбритания, Италия 

елдерінде сатылған Өнімге ғана жарамды.

XVІ ТАЗАЛАУ
Егер арбаның шасси компоненттері тұзды суға салынса, оларды мүмкіндігінше тезірек таза сумен (ағынды 
сумен) шаю ұсынылады.

2. Жоғарыда көрсетілмеген елдерде кепілдік шарттарын Сатушы анықтайды.

Клиенттеріміздің мүддесі үшін - біз сізге əруақыт қолжетімдіміз! Егер сізде алынған тауарларға 
қатысты қандай да бір мəселелер туындаса, бізге сіз үшін ең ыңғайлы жолмен хабарласыңыз!

Орындықтың тысы, себет, гондола қақпағы, жаңбырдан қорғайтын 
жамылғы: Жууға болмайды. Өнімді дымқыл шүберекпен жəне жұмсақ жуғыш затпен ақырын жууға 
болады, ағартуға болмайды, барабан кептіргіштерінде кептірілмейді, үтіктемейді, химиялық тазаламайды.

Ол ылғалды болғанда өнімді жинауға жəне сақтауға болмайды жəне оны жоғарылатылған ылғалдылық 
шарттарында ешқашан сақтамаңыз, себебі бұл зеңнің пайда болуына алып келуі мүмкін.

XVІІ Кепілдік

0Макс. 30 С температура жағдайында 
жуу қажет, деликатты бағдарлама

Ағартуға болмайды

Барабан кептіргішінде кептіруге 
болмайды

Үтіктеуге болмайды

Химиялық тазалауға болмайды
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RU

•Перед использованием убедитесь, что устройство крепления люльки, 
сиденье или автокресло установлены правильно.

ВАЖНО - сохранить эти инструкции для использования в будущем.
Примечания относительно безопасности и мер предосторожности.
ВНИМАНИЕ!

Уважаемые покупатели!

• Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.

Этот продукт в форме коляски с люлькой предназначен для детей, которые 
не умеют самостоятельно садиться, переворачиваться или ползать на 
четвереньках. Максимальный вес ребенка - до 9 кг.

 Благодарим вас за покупку продукта бренда Kinderkraft. Мы создаем, думая о вашем ребенке - мы 
всегда заботимся о безопасности и качестве, обеспечивая тем самым комфорт лучшего выбора. Коляска 
является идеальным решением для тех, кто ценит качество, современность и функциональность. 
Пожалуйста, прочитайте и следуйте инструкциям, приведенным в данном руководстве.

• Максимальная нагрузка на держатель напитка составляет 0,5 кг

• Во избежание травм, убедитесь, что ребенок находится на расстоянии во 
время складывания или раскладывания данного изделия.

• Перед использованием убедитесь, что все блокирующие устройства 
включены.

• Не позволяйте ребенку играть с настоящим изделием.
• Всегда используйте крепежные системы.

• Максимально допустимый вес родительской сумки, висящей на ручке коляски, составляет 3 кг.

• Тормоза должны быть заблокированы при установке и извлечении ребенка.
• Въезжая на бордюр или иную ступень, следует поднять переднюю подвеску.

• Следует использовать исключительно запасные части и принадлежности, поставляемые или 
рекомендованные производителем. Не использовать другие части и принадлежности.
• Не устанавливать изделия вблизи открытого огня или других источников тепла.

• Продукт предназначен для перевозки одного ребенка одновременно.
• Данное изделие не подходит для бега и езды на роликах.

• Максимальная нагрузка корзины 5 кг.
• Каждая дополнительная нагрузка, подвешенная на ручках коляски, под спинкой или на боках коляски, 
приводит к ухудшению ее устойчивости.

Касается люльки:

ВНИМАНИЕ! Этот продукт предназначен только для детей, которые не 
могут сидеть самостоятельно. Устанавливать только на устойчивую, 
ровную и сухую поверхность. Держите детей подальше от гондолы если 
они без присмотра. Не используйте гондолу, если какая-либо часть 
повреждена, изношена или отсутствует.
Стропу следует отрегулировать до самого низкого уровня перед перемещением или подъемом.

ВНИМАНИЕ! Следует всегда использовать крепежную систему.

Голова ребенка в гондоле никогда не должна быть ниже остальной части тела.

Касается прогулочной коляски:

Не вкладывать дополнительный матрас кроме доставленного с продуктом.
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IV ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОРМОЗА Косяка оснащена ножным стояночным тормозом. 
Нажмите на тормоз ногой. Когда вы слышите звук блокировки, тормоз активируется. Разблокировка 
происходит после подъема тормозного замка (рис. C).

ВНИМАНИЕ! ЛЮЛЬКА МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНА ЗАДОМ К 
НАПРАВЛЕНИЮ ЕЗДЫ (ребенок передом к лицу, которое толкает 
коляску).

II РАСКЛАДНЫЕ РАМЫ КОЛЯСКИ Раму с корзиной (1) установите на ровную 
поверхность ручкой вверх. Для того чтобы развернуть раму, отпустите блокирующий элемент с правой 
стороны (рис.А.І), а затем одновременно поднимите защелки, расположенные по обе стороны рамы (рис. 
А. II) вверх. Придерживая раму, поднимите ее, пока не услышите характерный звук блокировки.

Касается автокресла Kinderkraft MINK: Коляска Kinderkraft EVERYDAY может предлагаться в наборе с 
совместимым автокреслом Kinderkraft MINK. Продукт предназначен для детей с момента рождения до 13 
кг. Если автокресло используется в сочетании с коляской, то оно не заменяет колыбели или кроватки. Если 
ваш ребенок нуждается в сне, он должен быть перенесен в люльку, колыбель или кроватку. Используйте 
только те детали и принадлежности, которые поставляются или рекомендуются производителем.

III СБОРКА/ДЕМОНТАЖ КОЛЕС Вставьте передние колеса (6) в отверстия в переднюю 
часть рамы до звука блокировки (рис. B.I) Для демонтажа колес нажмите кнопку, освобождающую 
переднее колесо iи нажмите кнопку, освобождающее переднее колесо (рис. B.II). Коляска имеет систему 
торсионных передних колес с возможностью блокировки для езды по прямой. Для 
блокировки\разблокировки необходимо переместить блокировку вправо\влево (рис. B.III) Вставьте задние 
колеса (5) в отверстия в задней части рамы до фиксации, убедившись, что плоские поверхности оси и 
отверстия расположены правильно (рис.B. IV). Для демонтажа заднего колеса нажмите кнопку и потяните 
(рис. B. V).

V.II МОНТАЖ ЛЮЛЬКИ К РАМЕ КОЛЯСКИ

Продукт предназначен для детей в возрасте / весе: от 0 месяцев до 22 кг или до 4 лет, в зависимости от 
того, что раньше.

I ЭЛЕМЕНТЫ КОЛЯСКИ

ВНИМАНИЕ! Перед использованием коляски убедитесь, что все колеса 
установлены правильно.

V МОНТАЖ / ДЕМОНТАЖ
V.I ЛЮЛЬКА КОЛЯСКИ Установите люльку на ровную поверхность.Чтобы развернуть 
люльку, снимите чехол для ног и разверните люльку до нужного размера (рис.D.I, D.II), вытяните матрас, 
расположенный внутриа затем, потянув за ленту, установить передний стержень до блокировки. 
Повторите действие для установки заднего стержня(рис. DE). Поместите адаптеры (16) по бокам люльки, 
вставляя их до характерного щелчка (рис. EF) Следите за тем, чтобы при установке материал не попадал 
внутрь, тогда не будет возможности установить адаптеры правильно. На таким образом подготовленный 
элемент наложите включенный в комплект матрас. Чтобы собрать люльку, повторите действие в обратном 
порядке. С помощью кнопок складывания люльки, расположенных по обе стороны от нее, можно 
установить положение козырька (Рис.G). Наденьте козырек на люльку и закрепите липучкой. Можно 
удлинить козырек и отстегнуть вентиляционную панель с помощью замков, расположенных на козырьке. 
Размесите чехол для ног, закрепив его с помощью молнии. Чехол для ног поставляется с дополнительной 
панелью защиты от ветра, которая монтируется с помощью липучек. Пленку от дождя следует разместить 
на люльке и закрепить липучкой (рис.Н). Москитную сетку нужно naciągną на люльку и закрепить 
ремнями, солнцезащитный козырек должен быть наложен на люльку и закреплен с помощью заклепок с 
обеих сторон коляски вместе с использованием ремней снизу люльки (рис.I).

1.Рама с корзиной
2.Сидение (3) с козырьком (4)
5.Заднее колесо x2
6.Переднее колесо x2
7.Дуга
8.Подстаканник
9. Москитная сетка

10.Пленка от дождя
11.Чехол на ножки
12. Солнцезащитный козырек
13. Люлька с матрасом (14) и чехлом для ног (15)
16. Адаптеры
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Поместите козырек в направляющую в раме сиденья и убедитесь, что он правильно установлен (рис. O). 
При демонтаже необходимо нажать кнопку с обеих сторон рамы сиденья (рис.Y) и вытащить козырек. При 
монтаже и демонтаже козырька следует помнить о липучках на верхней части козырька и накладках по 
бокам. Козырек можно регулировать в нескольких положениях.

Установите подстаканник на шток с правой стороны рамы коляски.

V.V БАМПЕРА При установке защитной дуги, вставьте ее в соответствующие направляющие в 
раму сиденья до щелчка(рис. P). Для демонтажа элемента нажмите кнопки для отсоединения дуги с обеих 
сторон направляющей и вытащите защитную дугу.

VI РЕМНИ БЕЗОПАСТНОСТИ Нажмите кнопку, чтобы открыть пряжку (рис.R.I). Чтобы 
защитить ребенка, проденьте поясные и плечевые ремни через центральную пряжку до щелчка (рис.R.II).

VIII РЕГУЛИРОВКА ПОДНОЖКИ Подставка для ног фиксируется в одном из 4 
положений. Одновременно нажмите кнопки, расположенные по обе стороны от подножки, и установите ее 
в нужное положение (рис.S.II)

IX РЕГУЛИРОВКА РУЧКИ РОДИТЕЛЯ Регулировка ручки родителя осуществляется 
нажатием кнопки в центре ручки и вытягиванием ручки вверх или вниз. Вы можете настроить высоту 
ручки на один из 2 уровней (рис.T).

X УСТАНОВКА ПОДСТАКАННИК, МОСКИТНАЯ СЕТКА, 
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК, ПЛЕНКА ОТ ДОЖДЯ 

XII ДЕМОНТАЖ ЧЕХЛА ДЛЯ СИДЕНЬЯ Чехол сиденья можно снять для стирки. 
Сначала нужно снять козырек, рукой сняв защелки с обеих сторон и разложитьлипучки, соединяющие 
козырек с обшивкой, и снять козырек. (Rрис.Y). Затем отстегните ремни, расположенные на нижней части 
сиденья, отстегните липучку, расположенную на подножке, а затем четыре липучки, расположенные на 
нижней части сиденья (рис.Z). Снять сидение (рис.A’). Нужно вынуть вкладыши внутри чехла  

При монтаже люльки наденьте ее на раму коляски до характерного щелчка (рис. J) При демонтаже люльки 
необходимо снять рычаг освобождения люльки с рамы с обеих сторон и потянуть вверх (рис.K).

VII ПОЗИЦИИ СИДЕНЬЯ Сиденье имеет 3 положения: лежа, полулежа и сидя, регулируемые 
с помощью рычага регулировки спинки (рис.S.I). Когда сиденье установлено лицом вперед, положение 
лежа можно установить только в том случае, если ручка рулевого колеса вытянута в верхнем положении.

Солнцезащитный козырек наденьте на коляску и закрепите защелками и ремнями, которые нужно 
пристегнуть под подножкой (рис.W).

ВНИМАНИЕ! Не складывать каркас коляски, когда на нем установлена 
люлька.

V.III СИДЕНЬЯ При монтаже сиденья на стойку коляски наденьте его на раму, как показано на 
рисунке L до характерного щелчка. Сиденье может быть установлено спереди или сзади (Рис.M). При 
демонтаже сиденья нажмите кнопки с обеих сторон сиденья и поднимайте вверх (Рис. M.I). Чехол для ног 
крепится четырьмя защелками с каждой стороны коляски (рис.N)

V.IV КАПЮШОН

ВНИМАНИЕ! УСТАНОВИТЕ КАПЮШОН ПЕРЕД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОЛЯСКИ

XI СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ Сложите козырек. Одновременно сдвиньте кнопку 
разблокировки и потяните оба рычага складывания друг к другу, чтобы сложить коляску. После того, как 
коляска полностью сложена, блокирующий элемент защелкнется (рис.UX). Чтобы минимизировать 
размеры коляски после складывания, опустите подножку. Кроме этого, установите спинку в верхнем 
положении для облегчения складывания рамы. Коляска может складываться с сиденьем, установленным 
передом или задом в направлении езды. В сложенном состоянии коляска имеет положение стоя, для этого 
заблокируйте передние колеса для движения по прямой и установите ручку родителя во второе 
положение.

Наложите противодождевую пленку на коляску и закрепите ее (рис.V).
Установите москитную сетку на сиденье и закрепите ремнями на задней части сиденья (рис.U).
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Чехол на сиденье, Корзина, Чехол для гондолы, Чехол от дождя: Не стирать. Продукт можно аккуратно 
промыть влажной тканью и мягким моющим средством, Не отбеливать, Не сушить в барабанных 
сушилках, Не гладить, Не чистить химически.

1. Гарантия распространяется только на Продукцию, проданную в перечисленных странах: Франция, 
Испания, Германия, Польша, Великобритания, Италия.

Не складывать и не хранить продукт, когда он влажный и никогда не хранить его в условиях повышенной 
влажности, так как это может привести к образованию плесени.

XVII Гарантия

Все права на этот документ полностью принадлежат 4Kraft Sp. Z O.O. Любое несанкционированное 
использование, противоречащее назначению, в частности: использование, копирование, воспроизведение, 
совместное использование - полностью или частично без согласия 4Kraft Sp. Z O.O. может привести к 
юридическим последствиям.

2. В странах, не указанных выше, условия гарантии определяет Продавец.

Чехол на сиденье, Чехол на ноги, Москитная сетка, Обивка гондолы, Чехол на матрас, Чехол на ноги 
гондолы, Солнцезащитный козырек: Стирать при температуре макс. 30°C, деликатная программа, Не 
отбеливать, Не сушить в барабанных сушилках, Не гладить, Не чистить химически.

XVI ОЧИСТКА

XIII РЕГУЛИРОВАНИЕ АМОРТИЗАЦИИ Амортизация имеет две ступени 
регулировки (мягкая „I” и твердая „II”) в зависимости от веса ребенка и типа дорожного покрытия. Чтобы 
отрегулировать амортизацию, переместите рычаг, расположенный на задней оси, в нужное положение, как 
показано на рисунке C’.

XIV МОНТАЖ АВТОКРЕСЛА НА КАРКАСЕ КОЛЯСКИ Приложенные 
адаптеры совместимы с автокреслами: Kinderkraft®, Kiddy®, Maxi Cosi®, Cybex®, BeSafe®, Nuna® и 
подходят для моделей: Kinderkraft MINK, Kiddy Evoluna I-Size 2, Evolution Pro 2, Cybex Aton, Aton 2, Aton 
Q, Maxi Cosi Mico, Mico AP, Mico NXT, Mico Max 30, Citi, Cabrio, CabrioFix, BeSafe iZi Go, iZi Go Modular, 
Nuna Pipa. Разместить адаптеры с обеих сторон автокресла. Монтируя автокресло на каркасе коляски, 
следует установить его в предназначенные для этого гнезда, по одному с каждой стороны коляски, до 
характерного щелчка (рис.D’). Демонтируя сиденье, нажать кнопки с обеих сторон и потянуть вверх. 
Автокресло всегда должно быть установлено таким образом, чтобы ребенок был направлен лицом в 
сторону родителя.

XV УХОД И КОНСЕРВАЦИЯ Обязанностью покупателя является обеспечение надлежащей 
установки всех функциональных элементов, а также осуществление правильных процедур по консервации 
и регулированию, чтобы содержать коляску в хорошем техническом состоянии. Коляску следует 
периодически проверять на наличие потенциальных проблем. Ниже приведены важные шаги, которые 
должны быть выполнены для того, чтобы обеспечить безопасность ребенка и предотвратить сокращение 
срока службы:

 предварительно продев все наплечные и шаговые ремни через отверстия, находящиеся во вкладке и чехле 
(рис.B’).

• Проверить все крепежные средства и колеса, шины, и при необходимости произвести замену или ремонт.
• Убедиться, что все предохранительные устройства работают должным образом, с особым акцентом на 
главные и дополнительные застежки, которые должны свободно перемещаться в любое время.
Пожалуйста, прекратите использование коляски в случае возникновения сомнений в правильности 
использования или подозрения в какой-либо опасности. Следует использовать исключительно запасные 
части, поставляемые или рекомендованные производителем. Если колеса пищат, следует смазать оси 
тонким слоем силикона. Не использовать продукты на основе масла или смазки, так как они притягивают 
грязь, в результате чего сложнее ехать.

• Проверить прочность и безопасность всех заклепок и соединений.

Если компоненты шасси коляски подвергаются действию соленой воды, рекомендуется как можно скорее 
ополоснуть их пресной водой (водопроводной водой).

0Стирать при температуре макс. 30 С, 
Деликатная программа.

Не отбеливать

Не сушить в барабанных машинках

Не гладить утюгом

Не применять хим. чистку


