
СЕРУЕНДЕУГЕ АРНАЛҒАН БЕСІК АРБА

Rever
 

ПРОГУЛОЧНАЯ КОЛЯСКА

Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед эксплуатацией изделия. Сохраняйте инструкцию 
длядальнейшего использования. При несоблюдении данной инструкции существует вероятность 
получения ребенком травм. Сборка должна производится взрослым.

Бұйымды пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықпен мұқият танысыңыз. Бұдан əрі пайдалану үшін 
нұсқаулықты сақтап қойыңыз. Бұл нұсқаулықтың талаптарын қадағаламау жағдайында баланың 
жарақат алу қаупі бар. Жинау ересек адаммен іске асырылуы тиіс.

Тұтқа / Ручка

Қауіпсіздік белдігі / Ремень безопасности

Алдыңғы дөңгелегі / Переднее колесо

Алдыңғы тұтқа / Передний поручень

 Накладка на ремни безопасности

Кəрзеңке / Корзина

Арқалығы / Спинка  

Тежегіш / Тормоз

Ремень регулировки наклона спинки 

Кнопка складывания ручки

Қауіпсіздік белдіктерінің 

Басқышы / Подножка

Тұтқаны жинау түймесі

Арқаның ылдилығын реттеу  

Артқы дөңгелегі / Заднее колесо
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ВСЕГДА используйте ремни безопасности во избежание травм от падения или соскальзывания.

ЕСКЕРТУ / ВНИМАНИЕ
Құлаудан немесе сырғанап кетуден жарақаттарға жол бермеу үшін қауіпсіздік белдіктерін ҮНЕМІ қолданыңыз.



Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед эксплуатацией изделия. Сохраняйте инструкцию 
для дальнейшего использования. При несоблюдении требований данной инструкции существует 

вероятность получения ребенком травм. 

џ Сборка должна производиться взрослым. 
џ Не оставляйте ребенка без присмотра. 
џ Используйте ремень безопасности во избежание падений и выскальзываний из коляски. 
џ Затяните ленты ремня безопасности в соответствии с параметрами вашего ребенка. 
џ Не размещайте посторонние игрушки, ленты, ремни и проч. на коляске, во избежание риска удушья. 
џ Не размещайте посторонние объекты на ручке и капюшоне коляски, т.к. это может повлиять на ее устойчивость. 

Не размещайте объекты весом более 4.5 кг в корзине коляски. 
џ Не используйте коляску на лестницах и эскалаторах. 
џ Коляска предназначена для детей в возрасте от 6 месяцев до 36 месяцев, весом до 15 кг, ростом не более 114 

см. 
џ Одновременно в коляске может находиться только один ребенок. 
џ Не используйте коляску во время бега, катания на коньках, роликах и прочих подобных видах занятий спортом. 
џ Во время складывания и раскладывания коляски убедитесь, что ваши пальцы не застрянут между 

движущимися элементами коляски. 
џ Убедитесь, что коляска зафиксирована прежде, чем приступить к ее использованию. 
џ Запрещается перевозить ребенка в корзине коляски. 
џ Не позволяйте ребенку вставать на любой из элементов коляски. 
џ Всегда используйте тормоз во время остановки. 
џ Следите, чтобы ребенок был на расстоянии от коляски во время складывания и раскладывания. 
џ Коляска не является игрушкой. Не позволяйте ребенку играть с ней. 
џ При обнаружении повреждений прекратите использование коляски. Толщина матрасика сиденья должна 

составлять не более 20 мм.

УХОД И ЧИСТКА

џ Инструкция по стирке содержится на тканевой бирке сиденья. Не используйте отбеливатель. 
џ Очистку рамы коляски следует производить с помощью влажной тканью и мыльного раствора.
џ В случае обнаружения износа деталей, следует произвести их замену. Запрещается эксплуатация коляски в 

случае обнаружения поврежденных деталей или в случае отсутствия каких-либо деталей.

ВНИМАНИЕ

Бұйымды пайдаланар алдында осы нұсқаулықпен МҰҚИЯТ танысыңыз. Ары қарай пайдалану үшін 
нұсқаулықты сақтаңыз. Осы нұсқаулықтың талаптарын сақтамаған жағдайда баланың жарақат алу 

мүмкіндігі бар. Құрастыру ересектермен жүргізілуі тиіс.

џ Баланы қараусыз қалдырмаңыз.
џ  Арбаның құлауы мен сырғанауын болдырмау үшін қауіпсіздік белдігін пайдаланыңыз. Балаңыздың 

параметрлеріне сəйкес қауіпсіздік белбеу таспасын тартыңыз.
џ Тұншығып қалу қаупіне жол бермеу үшін бөгде ойыншықтарды, таспаларды, белдіктерді жəне өзгелерді белдікке 

салмаңыз.
џ Бесік арбаның тұтқасында жəне капюшонында бөгде нысандарды орналастырмаңыз, себебі бұл оның 

тұрақтылығына əсер етуі мүмкін. Арба себетіне салмағы 4.5 кг артық нысандарды орналастырмаңыз.
џ Бесік арбаны сатыларда жəне эскалаторларда қолданбаңыз.
џ Бесік арба 6 айдан 36 айға дейінгі, салмағы 15 кг дейінгі, бойы 114 см аспайтын балалар үшін арналған. 

Біруақытта бесік арбада тек бір бала бола алады.
џ  Жүгіру, конькимен, роликтермен сырғанау жəне спортпен шұғылдану кезінде бесік арбаны пайдаланбаңыз.
џ  Колясканы бүктеу жəне орналастыру кезінде саусақтарыңыз арба қозғалып жатқан элементтердің арасында 

тұрып қалмайтынына көз жеткізіңіз.
џ  Арбаның пайдаланбас бұрын оның бекітілгендігіне көз жеткізіңіз.
џ Баланы бесік арбаның кəрзеңкесінде тасымалдауға тыйым салынады.
џ  Балаға бесік арбаның кез келген элементіне тұруға жол бермеңіз. Тоқтау кезінде үнемі тежегішті пайдаланыңыз.
џ  Бала бесік арбадан алыста қалып қою жəне орналастыру кезінде болуын қадағалаңыз.
џ Бесік арба ойыншық емес. Баланың онымен ойнауына жол бермеңіз. Бүлінулерді байқаған жағдайда бесік 

арбаны қолдануды тоқтатыңыз. Отырғыш матрасының қалыңдығы 20 мм аспауы тиіс.

КҮТІМ ЖАСАУ ЖƏНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

џ  Жуу жөніндегі Нұсқаулық орындықтың мата биркасында болады. Ағартқышты пайдаланбаңыз.
џ  Бесік арба жиектемесін ылғалды матамен жəне сабын ерітіндісімен тазалау керек. Ағартқышты пайдаланбаңыз.
џ  Бөлшектердің тозуы анықталған жағдайда оларды ауыстыру керек. Зақымдалған бөлшектер табылған 

жағдайда немесе қандай да бір бөлшектер болмаған жағдайда арбаны пайдалануға тыйым салынады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!


