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KZ

МАҢЫЗДЫ – алда пайдалану үшін сақтап алыңыз және
мұқият оқып шығыңыз
А. Қауіпсіздік нұсқаулары мен сақтық шараларына қатысты ескертпелер

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Құрметті сатып алушы!
Kinderkra� өнімін сатып алғаныңыз үшін Сізге алғыс білдіреміз.
Біз сіздің балаңызды ескере отырып қамқорлық жасаймыз - біз әрқашан қауіпсіздік пен сапаны басты 
орынға қоямыз, осылайша ең жақсы таңдаудың жайлылығын қамтамасыз етеміз.

   Баланы ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.
   Пайдаланар алдында барлық бұғаттаушы 
құрылғылардың қосулы екендігіне көз жеткізу керек.
   Жарақат алу қаупін болдырмас үшін бұл бұйымды жабу 
және жинау кезінде бала алысырақ тұрғандығына көз 
жеткізу керек
   Бұл бұйыммен балаға ойнауға рұқсат етпеген дұрыс. 
   Әрдайым бекіткіш жүйелерін пайдалау керек.
   Егер барлық элементтер орнатылмаған және дұрыс
 орнатылмаған болса, өнімді пайдаланбаңыз.
   Пайдаланар алдында бесік арбаны бекіткіш 
құрылғысының, отырғыштың немесе автокреслоның 
дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
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   Бұл бұйым жүгіру және роликте жүру үшін арналмаған.

ұйым бір баланы ғана бір уақытта тасымалдауға арналған.

Кәрзеңкенің  максималды жүктемесі-5 кг құрайды.

Тұтқаға ілінген сөмкенің максималды салмағы-3 кг құрайды.

Сусын тұтқышына ілінген сусынның максималды салмағы-1 кг құрайды.

Баланы орналастыру және шығарып алу кезінде тежегіштер бұғатталуы керек.

Бордюрға немесе басқа сатыға кіргенде, алдыңғы ілмекті көтеріңіз.

Өндіруші ұсынған 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 арбаны пайдаланудың дұрыстығына сенімді болмасаңыз немесе қандай да бір қауіп төніп тұр деп 

күдіктенсеңіз, оны пайдалануды тоқтатыңыз.

Өнім 0 айдан 15 кг-ға дейін салмағы/жасы бар балаларға арналған.
Жаңа туған нәрестелер үшін орындықтың артқы жағындағы ең тегіс орынды пайдалану ұсынылады.

В. Құрастыру
І. АРБАНЫҢ ЭЛЕМЕНТТЕРІ:

II. АРБАНЫҢ ЖАҚТАУЫН ЖАЗУ. Арбаның жақтауын тұтқасын жоғары қаратып тегіс жерге қойыңыз (А). Арбаны жайып 
салуды ата-аналарға арналған тұтқасын арбаның жақтауына барлық элементтер бір-біріне мықтап қабысатындай етіп 
қысудан бастау керек (сурет. 1, А), содан кейін ата-аналарға арналған  тұтқада орналасқан түймені жылжытыңыз (I) және 
1,В суретте көрсетілгендей үлкен (II) түймесін басыңыз. Арбаның жақтауын бекітілгенге дейін жоғары қарай тарту керек.   
ІІІ. ДӨҢГЕЛЕКТЕРДІ ОРНАТУ/БӨЛШЕКТЕУ. Артқы дөңгелектерді (C) орнату үшін олардан белгілі бір дыбыс естілгенше 
жақтаудың саңылауына салыңыз (сурет.2A). Алдыңғы дөңгелектер (B) жақтаудың алдыңғы жағындағы саңылауға  
бекітілгенге дейін салыңыз (сурет.3A).
Артқы дөңгелектерді бөлшектеу арбаның жақтауының астында орналасқан металл бекітпені тарту арқылы жүзеге 
асырылады (сурет. 2, B), ал алдыңғы дөңгелектерді жақтаудың алдыңғы жағында орналасқан түймені басу арқылы алып 
тастауға болады (сурет. 3, B). Алдыңғы дөңгелектерде түзу жүруге арналған құлыптау мүмкіндігі бар. Бұл функцияны қосу 
(3 С) суретте көрсетілгендей сырғытпаны жылжыту арқылы жүзеге асырылады. Алдыңғы дөңгелектердің құлпын ашу үшін
сырғытпаны бастапқы күйіне жылжытыңыз.

Арба

Алдыңғы дөңгелектері х2

Артқұы дөңгелектері х2

Сақтандыру жүгені

Қауіпсіздік белдігімен орындық

Маңдайша

Сақтандыру жүгені

Аяққа арналған қаптама

Жаңбырдан қорғаныш

Жаңбырдан қорғаныш

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Арбаны қолданар алдында барлық 
дөңгелектер дұрыс орнатылғандығын тексеріңіз
IV. ОРЫНДЫҚТЫ ҚҰРАСТЫРУ/БӨЛШЕКТЕУ. 
Назар аударыңыз! Орындықтың бүйірлерінде осы элементті дұрыс орнатуды сүйемелдейтін сұр жолақтар бар. 
Бірінші қадамға-орындыққа қатысты артқы жағын дұрыс реттеу жатады. Мұны істеу үшін артқы жағының жоғарғы 
жағында орналасқан тұтқаны көтеріп, артқы жағын орындыққа қатысты реттеңіз, сонда сұр жолақтар бір сызық түзеді, 
содан кейін орындықты (Е) колясканың жақтауына орнатыңыз (сурет. 4). Отырғыш арқасымен, сондай-ақ ата-анаға 
бағытталып қарап тұратындай бекітілуі мүмкін. 
Орындықты бөлшектеу үшін сұр сызықтар бір-біріне тураланғанша (көрсетілген тұтқаны пайдаланып) артқы жағын тігінен
көтеріңіз (4 суретте көрсетілгендей), және орындықты шығарып алыңыз.
V. ҚОРҒАНЫС ТАҢҒЫШЫН ЖӘНЕ АЯҚҚА АРНАЛҒАН ҚАПТАМАНЫ ОРНАТУ / БӨЛШЕКТЕУ, МАҢДАЙШАНЫ РЕТТЕУ
Сақтандырғыш бекіткіш (D) 5-суретте көрсетілгендей орындықтың жэақтауына  орнатылады. Дұрыс орнатқан кезде біз 
шертілген дыбысты естиміз. Жүгенді  алып тастау үшін, жүгендегі түймелерді басып, оны алыңыз.
Аяққа арналған қаптаманы (G) арбаға кигізу керек, ілмектерге бекітіңіз.
Маңдайшаны орнату және реттеу – маңдайшаны (F) орнату үшін оны 6-суретте көрсетілгендей жақтауға салыңыз, содан 
кейін маңдайшаның артқы жағын арқалықтың артқы жағында орналасқан жапсырма мен қапсырмаға бекітіңіз. 
Маңдайшаны бірнеше позицияда реттеуге болады.  Бөлшектеу батырмаларды басу арқылы, маңдайшаны жылжыту және
арқалықтың артқы жағында орналасқан жапсырма мен қапсырманы босату арқылы жүзеге асырылады (сурет. 6). 
VІ. ТЕЖЕГІШТІ ҚОЛДАНУ
Арба артқы осьте орналасқан аяқтың тұрақ тежегішімен жабдықталған (сурет.7). Тежегішті іске қосу үшін педальды 
басыңыз. Құлыпты ашу педальды жоғары көтерген кезде пайда болады.
VII. АРҚАЛЫҚТЫ, БАСҚЫШТЫ ЖӘНЕ СТАКАН ТҰТҚЫШЫН РЕТТЕУ
Арбаның арқалығын 3 позицияда реттеу мүмкіндігі қарастырылған (сурет. 8A). Бұл үшін арқалықтың  жоғарғы бөлігінде 
орналасқан иінтіректі тарту керек және оны баланың жағдайы ыңғайлы болатындай қалыпта орналастыру керек.  
Арқалығы автоматты түрде құлыпталады. Басқышты 4 позицияның бірінде реттеуге болады (сурет. 8B). Сонымен қатар, 
табанның екі жағында орналасқан батырмаларды басып, оларды қажетті жерге орнатыңыз. Ата-аналарға арналған 
тұтқаны реттеу үшін арбаның екі жағындағы құлыптау түймелерін басып, тұтқаны ыңғайлы биіктікке келтіруге болады 
(сурет. 8B). 
Стакан тұтқышын (I) орнату үшін оны қол жағында орналасқан шығыңқы түйреуішке салыңыз (сурет.9).
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VIII. ЖАҢБЫРДАН ҚОРҒАНЫШТЫ ОРНАТУ
Жаңбырдан қорғанышты орындыққа кигізу керек және оны орындықтың бүйірлерінің жағында орналасқан 
басқыштарымен бекіту керек. Ескерту: қақпағын бекіту үшін аяқтарға арналған қаптаманың төменгі ысырмаларын алдын
ала босату керек. 
ІХ. ҚАУІПСІЗДІК БЕЛДІКТЕРІ
Бұл арбаның белдіктері жаңа туған нәрестелерге бейімделген. Әрқашан қысқыш жүйесін қолданыңыз. 
Белдіктерді босату үшін айылбасты басыңыз. Баланы орналастыру үшін иық белдіктерінің ілгектерін белдік белдіктерімен
жалғаңыз, содан кейін бекітілгенге дейін оларды орталық кронштейнге салыңыз (сурет 10). Қауіпсіздік белдіктері әр 
уақытта реттелуі керек.
Тазалау үшін белдіктерді бөлшектеу мүмкіндігі бар. Мұны істеу үшін артқы және орындықта орналасқан саңылаулардан 
иық, жамбас және қадам белдіктерін алыңыз.
Х.ОРЫНДЫҚҚА АРНАЛҒАН ҚАПТАМАНЫ БӨЛШЕКТЕУ
Қақпақты бөлшектеу маңдайшаны шешуден басталуы керек. Осыдан кейін, матаны орындықтың бүйірлерінде 
орналасқан ілмектерден және орындықтың астында және аяқ тірегінің астында орналасқан жапсырмадан ажыратыңыз. 
Орындықтың төменгі жағында орналасқан қадамдық белдіктен айылбасты тесік арқылы салыңыз. Арқалықтан 
қаптаманы шешіп алу керек. 
XI.АРБАНЫ ЖИНАУ
Орындықты ата анаға арқасымен қойып, арқалықты 1 жағдайға келтіру керек. Содан кейін (I) түймесін  жылжытып, ата-
аналарға арналған тұтқада орналасқан үлкен (II) түймесін басыңыз (сурет.1, В), содан кейін арбаны жинауға болады. 
Орындықты аяқ тірегімен бірге 11 суретте көрсетілгендей көтеруге болады,  содан кейін арба аз орын алады.
XІІ. КҮТІМ ЖӘНЕ КОНСЕРВАЦИЯ
Сатып алушының міндеті-барлық функционалды элементтердің дұрыс орнатылуын қамтамасыз ету, сонымен қатар 
арбаны жақсы техникалық күйде ұстау үшін дұрыс сақтау және реттеу процедураларын жүзеге асыру. Арбаны ықтимал 
проблемалар үшін мезгіл-мезгіл тексеріп отыру керек. Төменде баланың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және қызмет ету 
мерзімінің қысқаруын болдырмау үшін маңызды қадамдар келтірілген:
● Барлық тойтармалар мен қосылыстардың беріктігі мен қауіпсіздігін тексеріңіз.
● Барлық бекіткіштер мен дөңгелектерді, шиналарды тексеру және қажет болған жағдайда ауыстыру немесе жөндеу 
жүргізу.
● Барлық қауіпсіздік құрылғыларының дұрыс жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз, негізгі және қосымша бекіткіштерге ерекше
назар аударыңыз, олар кез-келген уақытта еркін қозғалуы керек.
Пайдаланудың дұрыстығына күмән туындаған немесе қандай да бір қауіпке күдік туындаған жағдайда арбаны 
пайдалануды тоқтатыңыз.
Егер дөңгелектер қысылса, осьтерді жұқа силикон қабатымен майлау керек. Май немесе май негізіндегі өнімдерді 
пайдаланбаңыз, өйткені олар кірді өзіне тартады, нәтижесінде жүру қиынырақ болады.
XІІІ. ТАЗАЛАУ

Химиялық тазалауға болмайды

Үтіктеуге болмайды

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

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

Ағартуға болмайды

Барабан кептіргішінде кептіруге 
болмайды

Егер арбаның шасси компоненттері тұзды суға ұшыраса, оларды мүмкіндігінше тезірек таза сумен (ағынды сумен) шаю 
ұсынылады.
Ылғал болған кезде өнімді бүктемеңіз немесе сақтамаңыз және оны ешқашан жоғары ылғалдылық жағдайында 
сақтамаңыз, себебі бұл көгеруге әкелуі мүмкін.

C. Кепілдік
1.     Кепілдік тізбектелген елдерде: Франция, Испания, Германия, Польша, Ұлыбритания, Италия елдерінде сатылған 
        Өнімге ғана жарамды.
2.     Жоғарыда көрсетілмеген елдерде кепілдік шарттарын Сатушы анықтайды.
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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.
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