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KZ
                                                               ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ!

Kinderkra� өнімін сатып алғаныңызға рахмет.

Біз сіздің балаңызды ескере отырып жасаймыз - біз әрқашан қауіпсіздік пен сапа туралы

ойлаймыз,осылайша ең жақсы таңдау жайлылықты қамтамасыз етеді.
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KZМАҢЫЗДЫ! МҰҚИЯТ 

ОҚЫП, КЕЛЕШЕКТЕ ҚОЛДАНУ 

ҮШІН САҚТАҢЫЗ.
A.  Қауіпсіздік нұсқаулары мен сақтық шаралары. 

ЕСКЕРТУ!:

•      Балаңызды ешқашан қараусыз қалдырмаңыз

•      Қолданар алдында әрқашан өнімнің қауіпсіз және берік орнатылғанын тексеріңіз.

•      Тамақтандыруға арналған орындық: әрқашан бекіту жүйесін қолданыңыз.

•      Бекіту жіптерінің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.

•      Барлық құрамдас бөліктер дұрыс орнатылмаған және теңшелмеген болса, өнімді

       пайдаланбаңыз.

•      Бала ішінде отырған кезде өнімді жылжытпаңыз немесе көтермеңіз.

•      Құлап кету қаупі: баланың өнімнің үстіне шығуына жол бермеңіз.

•      Балаңыз орындықтан немесе оның кез келген басқа бөлігінен аяғын жылжыта 

       алатын болса, аударылып қалу қаупін ескеріңіз.

•      Өнімді бала өздігінен отыра алмайынша пайдаланбаңыз.

•      Жарақаттануды болдырмау үшін балаларға бұйымды құрастыруға және бөлшектеуге

       жол бермеңіз.

•      Баланы тамақтандыруға арналған орындық 36 айға дейінгі, салмағы 15 кг-ға дейінгі,

       өздігінен отыра алатын балаларға арналған..

•      Қандай да бір бөлігі сынған, жыртылған немесе жоқ болса, өнімді пайдаланбаңыз.

•      Өнімнің жанында ашық оттың немесе электр плиталары, газ плиталары және т.б. 

       сияқты жылу көздерінің болуы қауіпті екенін ұмытпаңыз.

•      Терезе астына қойылған өнімді бала баспалдақ ретінде пайдаланып, баланың 

       терезеден құлап кетуіне себеп болуы мүмкін.

•      Өндіруші тарапынан мақұлданған керек-жарақтар немесе қосалқы бөлшектерден 

       басқасын пайдаланбаңыз.

•      Баланы тамақтандыруға арналған орындық: ұсынылатын жас: 36 айдан 10 жасқа 

       дейін, рұқсат етілген салмағы: 35 кг дейін
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B. Бөлшектер тізімі (1-20-сурет)

Оң жақ аяқ

Сол жақ аяқ

Керме

Көлденең керме x2

Шағын тақтайша

Арқалық

Үлкен тақтайша

Қауіпсіздік белдіктері бар доға тəріздес 
тұтқа

Бұрандама (M5x45) X4

Бұрандама (M6x30) x2

Цилиндрлік сомын (M6x12) x4

Алтықырлы кілт

Бұрандама (M6x50)  x4

Тар пішінді арқалық

Сомын (M5) x4

Жайпақ астау

Астау тіреуіші x2

Бұрандама   (M6x14)  x4

Орындық жастықтары

Орындық жастығы

 * Бұл бөлшектер тек жастықтары бар креслолар жиынтығында қол жетімді

C. Сәбилерге рналған тамақтандыру орындығын және үлкенірек балаларға орындықтың орналасу тәртібін таңдау:

Сәбилерді тамақтандыруға арналған орындық: 

Бұл орналасу тәртібінде орындық ретінде шағын тақтайша пайдаланылады және оны тек ең жоғары биіктікте 

орнатуға болады, яғни, 10-орналасу тәртібінде, еденнен 555 мм биіктікте. Үлкен тақтай аяқ тіреуіш ретінде 

пайдаланылады және бала аяғының орналасу жағдайына байланысты 3-4-5 орналасу тәртібінде орнатылуы мүмкін.

Жайпақ астау және доға тәріздес тұтқаны қауіпсіздік белдіктерімен пайдаланыңыз. Ең жоғары орналасу тәртібі- 10, 

ең төменгісі -1.

Үлкенірек жастағы балаларға арналған орындық: 

бұл орналасу тәртібінде үлкен тақтайша орындық ретінде қолданылады және оны 6-7-8-9-10 орналасу тәртібінде 

орнатуға болады. Кішкентай тақтайша аяқ тірегі ретінде қызмет етеді және оны бала аяғының орналасуына 

байланысты 1-2-3-4 орналасу тәртібінде орнатуға немесе бөлшектеуге болады. Жайпақ астау мен доға тәріздес 

тұтқаны қауіпсіздік белдіктерінсіз пайдаланыңыз.  
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D. Балалар креслосының жинағы

Сізге алтықырлы кілт (12) қажет болады. Құрастыруды бөлшектердің бетіне зақым келтірмейтін жұмсақ тегістікте 

орындаңыз.

Аяқты (1) көлденең кермемен (4) құрастырудан бастаңыз. Көлденең кермеде шығыңқы түйреуіштер бар екеніне 

назар аударыңыз. Шығыңқы элементті төменгі жағынан бірінші тесікпен ақырын ретке келтіріңіз. I суретке қараңыз 

және бүйірлік элементтің бетіндегі тесікке цилиндрлік сомынды (11) салуға болатындай етіп келтіріңіз. 

Бұрандаманы (13) тірек тесігіне енгізіп, оны сомынға көлденең керме арқылы қатайтыңыз. Бұрандаманың сомынға

сәйкес келуін қадағалаңыз. Содан кейін, алтықырлы кілтпен (12) бұрандаманы қатайтыңыз.

Жоғарыда аталған әрекеттерді келесі көлденең кермемен де (4) оны дәл сол аяққа бекіту арқылы (1) қайталаңыз, 

Екінші аяқты (2) екі көлденең керме мен бір аяқтан тұратын конструкцияға бекітіңіз. Осы және кейінгі кезеңдерде 

біз орындықтың ішіне келесі элементтерді орнатуға болатындай етіп 2 аяқты сәл босатуды ұсынамыз. Пайда болған

конструкция II суретте көрсетілгендей көрінуі керек.

Сопақ кермені (3) бұрандамалармен (10) аяқтың жартылай биіктігінде екі жағынан шығатын конструкцияға дейін 

қатайтыңыз. Конструкция IV суретте көрсетілгендей болуы керек.

Содан кейін арқалықты (5) аяқтың ең жоғарғы іш жағында орналасқан ұяларға абайлап салыңыз. Оң жақ бұрышты 

сомынды (оң жақ/аяқ 1) (15) әлдеқашаннан салынған арқалыққа тігінен салыңыз. Бұрандаманы (9) аяқтың тесігіне 

салыңыз, содан кейін оны арқалық жағынан сомынға қатайтып бекітіңіз (V сурет). Бұрандаманың сомынға сәйкес 

келуін қадағалаңыз. Бұл қадамды арқалықтың екінші жағынан қайталаңыз, бұл ретте басқа бөлшектерді құрастыруға

 орын қалдыру үшін бұрандаманы қатты қатайтпаңыз. VI суретте конструкцияға бекітілген арқалық бейнеленген. 

Арқалықтың тар пішінді тақтайшасын (14) ішкі жағынан аяқ арқалығының астындағы ұяларға абайлап салыңыз. Тік 

бұрышты сомынды (оң жақ/аяқ 1) (15) әлдеқашаннан салынған тар тақтайшаға тігінен салыңыз. Бұрандаманы (9) 

аяқтың тесігіне салыңыз, содан кейін оны тақтайша арқылы сомынға қатайтып бекітіңіз (VII сурет). Бұрандаманың 

сомынға сәйкес келуін қадағалаңыз. Бұл қадамды тар тақтайшаның екінші жағынан қайталаңыз, бұл ретте басқа 

бөлшектерді құрастыруға орын қалдыру үшін бұрандаманы қатты қатайтпаңыз. VIII суретте жиналған бөлшектер 

бейнеленген. 

Қауіпсіздік белдіктері бар доға тәріздес тұтқаны (8) аяқтардағы тесіктерге ішкі жағынан салыңыз. Содан кейін шағын

тақтайшаны (6) ең жоғары, ал үлкен тақтайшаны (7) 3/4/5 орналасу тәртібінде бекітіңіз (IX және IXa суреттері). 

Орындықтағы барлық бұрандамаларды мықтап бекітіңіз. Белдікті кіші тақтайшадағы (6) және арқалықтың тар 

пішінді тақтайшасындағы (14) тар тесіктеріне салыңыз. Белдік тесік арқылы сырғығаннан кейін, белбеу мен тігіс бір-

біріне перпендикуляр болатындай етіп тігісті түзетіңіз (XIII сурет). Белдіктердің ешбір жерде бұралып қалмағанына 

көз жеткізіңіз (XII сурет). 

Содан кейін астау тіреуішін (17) аяқтардың сыртқы жағындағы қалған екі тесікке бекітіңіз. Орындық бекітпесін 

бұрандамалармен (18) алты бұрышты кілт арқылы (12) қатайтып бекітіңіз (X сурет). 

Бүйірлік қызыл түймелерді басқаннан кейін жайпақ астауды (16) астау тіреуіштерге салыңыз (XI сурет). Жайпақ 

астауды оны алып тастағаннан кейін жылжыту түймелерінің тиісті дыбысы естілсе, ол дұрыс орнатылған болып 

саналады. 

Барлық бөлшектердің конструкция ішіне орнатылғанына және бос ештеңе қалмағанына көз жеткізгеннен кейін, 

орындықтағы барлық бұрандамаларды мықтап бекітіңіз.

Жастықтар жиынтығы*: 

Жиынтық екі жастықпен жабдықталған. Тесіктері бар жастық орындыққа (19), ал екінші жастық орындықтың 

арқалысына (20) арналған. Жастықты орындыққа бекіту үшін, белдікті жастықтың тесігі арқылы сырғытыңыз, 

жастықтағы белдіктерді ажыратыңыз, содан кейін оны орындыққа өткізіңіз. Орындық астындағы белдіктерді 

жабысқыш арқылы қайта бекітіңіз. Жастықты арқалық тірекке бекіту үшін жастықтағы белдіктерді ажыратыңыз, 

содан кейін оларды орындық элементі арқылы өткізіңіз. Бауларды жабысқыш арқылы қайтадан қосыңыз (XIV 

сурет*).
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D. Қауіпсіздік белдігін реттеп келтіру.

Белдіктерді пластик қыстырғыштармен реттеп келтіруге болады. Белдік ұзындығын баланың дене өлшеміне сәйкес

реттеңіз.Белдіктер баланы орындықтан құлап қалуынан қорғайды, олар баланың отыруын бекітуі тиіс, бірақ олар 

тым тығыз және ыңғайсыз болмауы керек.

E. Үлкенірек жастағы балалар орындығының жинағы: 

Сізге алты қырлы кілт (12) қажет болады. Кұрастыруды бөлшектердің бетіне зақым келтірмейтін жұмсақ тегістікте 

орындаңыз. 

Аяқты (1) көлденең кермемен (4) құрастырудан бастаңыз. Көлденең кермеде шығыңқы түйреуіштер бар екеніне 

назар аударыңыз. Шығыңқы элементті төменгі жағынан бірінші тесікпен ақырын ретке келтіріңіз. I суретке қараңыз

және бүйірлік элементтің бетіндегі тесікке цилиндрлік сомынды (11) салуға болатындай етіп келтіріңіз. Бұрандаманы

(13) тірек тесігіне енгізіп, оны сомынға көлденең керме арқылы қатайтыңыз. Бұрандаманың сомынға сәйкес келуін 

қадағалаңыз. Содан кейін, алтықырлы кілтпен (12) бұрандаманы қатайтыңыз.

Жоғарыда аталған әрекеттерді келесі көлденең кермемен де (4) оны дәл сол аяққа бекіту арқылы (1) қайталаңыз, 

Екінші аяқты (2) екі көлденең керме мен бір аяқтан тұратын конструкцияға бекітіңіз. Осы және кейінгі кезеңдерде 

біз орындықтың ішіне келесі элементтерді орнатуға болатындай етіп 2 аяқты сәл босатуды ұсынамыз. Пайда болған

конструкция II суретте көрсетілгендей көрінуі керек.

Сопақ кермені (3) бұрандамалармен (10) аяқтың жартылай биіктігінде екі жағынан шығатын конструкцияға дейін 

қатайтыңыз. Конструкция IV суретте көрсетілгендей болуы керек.

Содан кейін арқалықты (5) аяқтың ең жоғарғы іш жағында орналасқан ұяларға абайлап салыңыз. Оң жақ бұрышты 

сомынды (оң жақ/аяқ 1) (15) әлдеқашаннан салынған арқалыққа тігінен салыңыз. Бұрандаманы (9) аяқтың тесігіне 

салыңыз, содан кейін оны арқалық жағынан сомынға қатайтып бекітіңіз (V сурет). Бұрандаманың сомынға сәйкес 

келуін қадағалаңыз. Бұл қадамды арқалықтың екінші жағынан қайталаңыз, бұл ретте басқа бөлшектерді құрастыруға

орын қалдыру үшін бұрандаманы қатты қатайтпаңыз. VI суретте конструкцияға бекітілген арқалық бейнеленген. 

Арқалықтың тар пішінді тақтайшасын (14) ішкі жағынан аяқ арқалығының астындағы ұяларға абайлап салыңыз. Тік 

бұрышты сомынды (оң жақ/аяқ 1) (15) әлдеқашаннан салынған тар тақтайшаға тігінен салыңыз. Бұрандаманы (9) 

аяқтың тесігіне салыңыз, содан кейін оны тақтайша арқылы сомынға қатайтып бекітіңіз (VII сурет). Бұрандаманың 

сомынға сәйкес келуін қадағалаңыз. Бұл қадамды тар тақтайшаның екінші жағынан қайталаңыз, бұл ретте басқа 

бөлшектерді құрастыруға орын қалдыру үшін бұрандаманы қатты қатайтпаңыз. VIII суретте жиналған бөлшектер 

бейнеленген. 

Егер баланың аяғы әлі еденге жетпесе, шағын тақтайшаны (6) 1/2/3/4 орналасу тәртібінде, ал үлкен тақтайшаны (7) 

10/9/8/7/6 орналасу тәртібінде бекітсеңіз, конструкция орындық ретінде қызмет етеді (C суретін қараңыз). 

Егер сіздің балаңыз үстел басында дұрыс отыра алса және аяқтары еденге жетсе, үлкен тақтайшаны (7) 10/9/8/7/6 

орналасу тәртібінде бекітсеңіз, конструкция орындық ретінде қызмет етеді. Бұл жағдайда шағын тақтайшаны 

пайдаланбаңыз (6) (C суретін қараңыз). 

Орындықтағы барлық бұрандамаларды мықтап тартыңыз.  

G. Тамақтандыруға арналған орындықты үлкенірек жастағы балаларға арналған орындыққа айналдыру. 

Тамақтандыруға арналған орындықты үлкенірек жастағы балаларға арналған орындыққа айналдыру үшін бірнеше 

элементтерді бөлшектеу керек. Жайпақ астауды (16) және оның тіреуіштерін (17) толығымен алып тастаудан 

бастаңыз. Бұрандамаларды босату үшін(18), алтықырлы кілтті қолданыңыз (12), кейін оларды орындықтың 

аяқтарынан алып тастай аласыз.. Содан кейін конструкцияны сәл бөлшектеу үшін орындықтағы бұрандамаларды (9)

босатыңыз. Белдіктерді шағын тақтайшадағы (6) және арқалықтың тар пішінді тақтайшасындағы (14) тар тесіктерден

шешіп алыңыз. Содан кейін тұтқалар мен қауіпсіздік белдіктерін конструкциядан ажыратыңыз. C бөлімінде 

көрсетілгендей, орындық пен аяқ тірегін баланың дене өлшеміне сәйкес реттеңіз және туралаңыз. Сәбилерге 

рналған тамақтандыру орындығын және үлкенірек балаларға орындықтың орналасу тәртібін таңдау. 

Орындықтағы барлық бұрандамаларды мықтап бекітіңіз. 
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H. Тазалау. 

Орындықты таза және құрғақ шүберекпен сүрту керек. Күрделі дақтарды алу үшін сәл дымқыл, бірақ суланбаған 

таза матаны қолдануға болады.

*Жастықтарды жууға болмайды.

Кепілдік

1.    Барлық Kinderkra� өнімдеріне 24 айлық кепілдік беріледі. Кепілдік мерзімі тауарды сатып алушыға берген 

       күннен басталады.

2.    Кепілдік кейбір шетел аумақтарды (қазіргі уақытта анықталғандай, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей: 

       Азор, Мадейра, Канар аралдары, Француздың шетелдегі департаменттері, Аланд аралдары, Атос, Сеута, 

       Мелилья, Хельголанд, Бьюсинген-на-Хохрейн, Кампион д'Италия және Ливиньо) және Ұлыбритания және 

       Солтүстік Ирландия Біріккен Корольдігінің аумағын (мысалы, Бермуд, Кайман аралдары, Фолкленд аралдары) 

       қоспағанда, тек Еуропалық Одаққа мүше мемлекеттерінде ғана жарамды, 

3.    Өндірушінің кепілдігі жоғарыда аталмаған елдерге қолданылмайды. Қосымша кепілдік шарттары сатушы 

       тарапынан анықталады.

4.    Кейбір елдерде кепілдікті 120 ай (10 жыл) шектеулі кезеңге дейін ұзартуға болады. олық шарттар мен кепілдікті

        ұзартуға арналған тіркеу формасы WWW.KINDERCRAFT.com  сайтында қол жетімді 

5.    Кепілдік 2-тармақта көрсетілген аумақта ғана жарамды. 

6.    Шағымдар WWW.RMA.KINDERKRAFT.com  сайтында қолжетімді форманы толтыру арқылы жіберілуі тиіс

7.    Кепілдік келесілерді қамтымайды:

       A.    Косметикалық зақымдар, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей: материалдық немесе өндірістік 

               ақауларды қоспағанда, пластиктегі сызаттар, ойықтар және жарықтар;

       B.    Дұрыс пайдаланбау немесе сапасыз техникалық қызмет көрсету нәтижесіндегі зақым, соның ішінде, бірақ 

               олармен шектелмей: дұрыс пайдаланбау немесе сапасыз техникалық қызмет көрсету нәтижесінде 

               өнімдердің механикалық зақымдалуы; 

       •     Пайдаланушы нұсқаулығындағы өнімді пайдалану және орнату нұсқауларын қараңыз;

       C.    Бұйымдарды және/немесе керек-жарақтарды дұрыс құрастырмау, орнатпау немесе бөлшектемеу 

              нәтижесінде туындаған зақымдар;

       •     Пайдаланушы нұсқаулығындағы өнімді пайдалану және орнату нұсқауларын қараңыз;

       D.    Дұрыс қызмет көрсетпеу, күту және сақтау нәтижесінде коррозиядан, көгеруден немесе тот басудан 

               туындаған зақым;

       E.    Қалыпты тозудан туындаған немесе уақыттың қалыпты өтуінен туындаған зақым; 

       •     Бұған мыналар жатады: ішкі түтіктердің жыртылуы немесе тесілуі; шинаның зақымдануы; шинаның 

               протекторының зақымдануы; механикалық қолдану нәтижесінде мата түсінің оңып кетуі (мысалы, 

               қозғалмалы бөліктердің қосылыстары мен жабындарында);

       F.     Күн, тер, жуғыш заттар, сақтау жағдайлары немесе жиі жуу және т.б. әсерінен болатын зақымдану немесе 

               эрозия;

       G.    Жазатайым жағдайдан, теріс пайдаланудан, дұрыс пайдаланбаудан, өрттен, сұйықтықпен жанасудан, жер 

               сілкінісінен немесе басқа да сыртқы себептерден келтірілген залал;

       H.    4Kra� жазбаша келісімінсіз өнім функционалдылықты өзгерту үшін өзгертілген өнімдер;

       I.     Сериялық нөмірі немесе партия нөмірі жойылған немесе қандай да бір түрде өзгертілген өнімдер;

       J.     Үшінші тараптың құрамдас бөліктерін немесе өнімдерін пайдалану нәтижесінде келтірілген залал, соның

               ішінде, бірақ олармен шектелмей: тостаған сауыты, қолшатырлар, шағылыстырғыштар, қоңыраулар;

       K.    Тасымалдау немесе жерде қызмет көрсету қызметтерін жеткізушілермен келтірілген залал. 

8. Өніммен бірге жеткізілетін керек-жарақтардың кепілдік мерзімі жоғарыда сипатталған ақауларды қоспағанда, 

сатылған күннен бастап 6 айды құрайды.

9. Бұл кепілдік шарттары Клиенттің 4KRAFT sp. з о.о.-ге  қатысты заңды құқықтарына қосымша болып табылады. 

Кепілдік Тапсырыс берушінің сатылған тауарлардың ақауларына кепілдік бойынша құқықтарын жоққа шығармайды,

 шектемейді немесе тоқтатпайды. 

10. Кепілдік шарттарының толық мәтіні WWW.KINDERKRAFT.COM  веб-сайтында қолжетімді.

Бұл деректерге барлық құқықтар толығымен 4Kra� Sp. з о.о.компаниясына тиесілі. 

4Kra� Sp. . з о.о.  келісімінсіз толық немесе ішінара кез келген рұқсатсыз пайдалану немесе теріс пайдалану, соның 

ішінде узуфрукт, көшіру, қайталау және ортақ пайдалану құқықтық салдарға әкелуі мүмкін  

http://WWW.KINDERCRAFT.com
http://WWW.KINDERCRAFT.com
http://WWW.RMA.KINDERKRAFT.com
http://WWW.RMA.KINDERKRAFT.com
http://WWW.KINDERKRAFT.COM


(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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