
   

МОДУЛЬДІК АРБА / ҚЫДЫРУҒА АРНАЛҒАН ЖҮЙЕ

Используется: до 24,9 кг 

КОЛЯСКА / СИСТЕМА ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Пайдалану: 24.9 кг дейін 

Ознакомьтесь со всеми инструкциями перед сборкой и использованием продукта. 
Сохраните инструкции для дальнейшего использования.

Өнімді құрастыру жəне пайдалану алдында барлық нұсқаулармен танысыңыз. 
Нұсқауларды одан əрі пайдалану үшін сақтап қойыңыз.



Evenflo ® GOLD жеңіл арбасымен тек SensorSafe™ SecureMax™ "ақылды" автокреслолар немесе Evenflo® LiteMax™ 

ЖИНАҚТАУ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

С коляской Evenflo® GOLD используются только «умные» автокресла SensorSafe™ SecureMax™ или автокресла 

1.  Капюшон / Капюшон
2. Ата-ана ұстайтын тұтқа / Родительская ручка
3. Жеңіл арбаны жинау иінтіректері / 
    Рычаги складывания коляски
4. Стақан салғыш сауыт / Подстаканник
5. Серуендеу блогын бекіту түймесі /
    Кнопка фиксации прогулочного блока
6. Серуендеу блогына арналған жеке бекіту /
    Одиночное крепление для прогулочного 
    блока

7.  Басқышты реттеу түймесі / 
    Кнопка регулировки подножки
8. Айналмалы дөңгелек / Поворотное 
    колесо
9. Басқышы / Подножка
10. Қауіпсіздік белдігінің бекіткіші / 
      Фиксатор ремней безопасности
11. Қауіпсіздік белдіктеріне жапсырмалар / 
      Накладки на ремни безопасности
12.  Бампер

13. Қауіпсіздік белдіктері / Ремни 
      безопасности
14. Желдету терезесі / Вентиляционное окно
15. Арқаның еңкіштігін реттегіш / Регулятор 
      наклона спинки
16. Раманың бүйірлік бекіткіші / Боковой 
      фиксатор рамы
17. Керек-жараққа арналған себет / Корзина 
      для принадлежностей
18. Тежегіштер / Тормоза

Evenflo® LiteMax™ или SafeMax™

немесе SafeMax™ автокреслолары қолданылады.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Барлық ескертулер мен нұсқауларды оқыңыз жəне орындаңыз! Бұл нұсқауларды сақтамау ауыр 
                                                 жарақаттарға жəне тіпті өлімге əкелуі мүмкін.

Evenflo ® GOLD жеңіл арбасымен тек SensorSafe™ SecureMax™ "ақылды" автокреслолар немесе Evenflo® LiteMax™ немесе 
SafeMax™ автокреслолары қолданылады.
Басқа өндірушілердің автокреслолары мен автобесіктерінде  арбашаны рамаға бекіту конструкциясы басқаша. Мұндай 
автокреслоларды пайдалану баланың ауыр жарақат алып қалуына əкелуі мүмкін.
ЕШҚАШАН баланы қараусыз қалдырмаңыз. Ол арбада отырған кезде баланы ƏРҚАШАН көріп отыратындай болыңыз.
Арбаны құрастыруды тек ересектер ғана жүзеге асырады. Арбаны жаю жəне құрастыру кезінде сақ болыңыз, өйткені ол өткір 
жиегі бар ұсақ бөлшектер мен бөліктерден тұрады.
Тұншығып қалу жағдайларын болдырмау үшін, арбаны құрастырғаннан кейін қалған барлық буып-түю материалын жинаңыз 
жəне кəдеге жаратыңыз.
Баланың арбадан құлап кетуін немесе сырғанап кетуін болдырмау үшін ƏРҚАШАН қауіпсіздік белдігін пайдаланыңыз.
Егер бала арбада болса, арбаны баспалдақпен немесе эскалатормен ЕШҚАШАН қозғап жүргізбеңіз.
Ешқашан заттарды тұтқаға немесе капюшонға ілмеңіз, себебі бұл арбаның бұрылып кетіп, баланың жарақат алуына əкеп 
соқтыруы мүмкін.
Қолданар алдында арбаның толық жиналғанына жəне ыдыратылған күйінде тіркелгеніне көз жеткізіңіз.
Жол жиектері немесе баспалдақтары арқылы өтер кезде, Əрқашан сақ болыңыз. Бала тасымалынан басқа кез келген басқа 
мақсаттар үшін арбаны ешқашан пайдаланбаңыз. Қарапайым жүру жылдамдығымен арбаны итеріңіз. Жоғары жылдамдық 
баланы басқару мен жарақаттауға əкелуі мүмкін.
Ыстық сусындарды Ешқашан стақан қойғышқа қоймаңыз. Шашырап кетсе өзіңіз немесе балаңыз күйіп қадуы мүмкін.
Баланың құлап кетуінің жəне ауыр жарақат алып қалуының алдын алу үшін, бала арбада болған кезде, серуендеу блогының 
жағдайын ешқашан өзгертпеңіз.
Егер оның қандай да бір бөлшектері сынып қалса немесе орнында болмаса, арбаны ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.
Баланың арбаға өрмелеп шығуына, арбаның ішіне кіруіне немесе арбадан шығуына немесе арбаның маңайында жүруіне 
РҰҚСАТ ЕТПЕҢІЗ.
Баланың басқышта тұруына РҰҚСАТ ЕТПЕҢІЗ. Арба аударылып кетуі жəне бала жарақат алып қалуы мүмкін.
Осы Нұсқаулықта ұсынылғаннан басқа, бөгде балаларды, тауарларды немесе қандай да бір керек-жарақтарды арбамен 
немесе арбада ТАСЫМАЛДАУҒА БОЛМАЙДЫ. Осы арба бір балаға жəне осы Нұсқаулықта көрсетілген қосымша жүктерге 
арналған.
Арбаны жинау жəне қою кезінде саусақтарыңызды немесе баланы қысып алмау үшін сақ болыңыз. Арбаны баладан алшақ 
жерде жинап, орналастырыңыз.
Арбаны көлбеу бетінде, тіпті тежегіште тұрған болса да ЕШҚАШАН қалдырмаңыз. Арба аударылып кетуі жəне баланы 
жарақаттауы мүмкін.
Арбаны тоқтату кезінде кездейсоқ сырғанап кетпеуі үшін оны үнемі тежегішке қойыңыз.

Жіптерді немесе ойыншықтарды капюшонға ілмеңіз.
Арбаны жалюздің, перделердің, телефон сымдарының жəне т.б. маңайына қоймаңыз.
Баланың мойынына капюшон немесе емізік сияқты заттарды кигізбеңіз.
Егер бала арбаға бекітілмеген болса, ол басқыштан тайып кетіп жəне тұншығып қалуы мүмкін.
 
Арбаны реттей отырып, баланың денесінің қозғалатын бөліктерінен мүмкіндігінше қашық болуын ƏРДАЙЫМ қадағалаңыз.
Капюшон УК қорғауға арналмаған.
Себетке салынған өткір немесе ауыр заттар арбаға зақым келтіруі немесе баланы жарақаттауы мүмкін.
Балаңыздың қауіпсіздігі үшін, тек өндіруші зауыт ұсынған автокреслоны пайдаланыңыз жəне келесі пайдалану үшін барлық
ұсыныстарды сақтаңыз.
Арбаға орнатылған кезде балалар автокреслоның тұтқасын пайдаланып, арбаны КӨТЕРМЕҢІЗ.
Егер автокреслоны арбаға сенімді бекіту мүмкін болмаса, оны алып тастаңыз жəне ата-аналарға арналған жедел желі 
бойынша Evenflo хабарласыңыз: 1-800-233-2229 (АҚШ жəне Канада).

ТҰНШЫҒЫП ҚАЛУ ЖАҒДАЙЛАРЫН БОЛДЫРМАУ ҮШІН:

Барлық ескертулер мен нұсқауларды оқыңыз жəне орындаңыз! Бұл нұсқауларды сақтамау ауыр 
                                              жарақаттарға жəне тіпті өлімге əкелуі мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Арбаның тұрақсыздығын жəне оның аударылуын болдырмау үшін салмағы 0,45 кг-нан асатын төсенішті жəне салмағы 
4,5 кг-нан асатын себетті салмаңыз.
Капюшонсыз серуендеу блогын ЕШҚАШАН пайдаланбаңыз.
Арбаны бамперден ұстап ЕШҚАШАН көтермеңіз.
Арбаны серуендеу блогынсыз немесе автокреслосыз ЕШҚАШАН пайдаланбаңыз.
Автомобильге орындық немесе бустер ретінде орнату үшін серуендеу блогын ЕШҚАШАН пайдаланбаңыз.
Құлауды болдырмау үшін, бала əлі де ішінде отырған болса, арбадан серуендеу блогын алып тастамаңыз.
Құлауды болдырмау үшін, əрқашан сіз баланы отырғызар алдында серуендеу блогы немесе автокресло екі жағынан 
дұрыс тіркелген екенін куəланыңыз.
Жаңа туған нəрестеге арналған люльканың жағдайы 6 айға дейінгі балаларға арналған.
Автокреслолар немесе басқа аксессуарлар үшін рұқсат етілген ең жоғары салмақтан аспау керек.
Автокреслода серуендеу блогынан қауіпсіздік белдіктерін ЕШҚАШАН пайдаланбаңыз.



ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ

С коляской Evenflo® GOLD используются только «умные» автокресла SensorSafe™ SecureMax™ или автокресла Evenflo® 
LiteMax™ или SafeMax™
Автокресла и автолюльки других производителей имеют другую конструкцию крепления на раму коляски. Использование 
таких автокресел может привести к серьёзным травмам ребенка.
НИКОГДА не оставляйте ребенка без присмотра. ВСЕГДА держите ребенка в поле зрения, пока он находится в коляске.
Сборка коляски осуществляется только взрослыми. Будьте внимательны при распаковке и сборке коляски, поскольку она 
содержит мелкие детали и детали с острыми краями.
Чтобы предотвратить случаи удушения, соберите и утилизируйте весь упаковочный материал, оставшийся после сборки 
коляски.
Для предотвращения выпадения или выскальзывания ребенка из коляски, ВСЕГДА используйте ремни безопасности.
НИКОГДА не катите коляску по ступеням или эскалатору, если ребенок находится в коляске.
НИКОГДА не вешайте предметы на ручку или капюшон, так как это может привести к переворачиванию коляски и 
травмированию ребенка.
Перед использованием убедитесь, что коляска полностью собрана и зафиксирована в разложенном положении.
ВСЕГДА будьте осторожны, переезжая через бордюры или ступеньки. Никогда не используйте коляску для каких-либо 
других целей, кроме перевозки ребенка. Толкайте коляску с обычной скоростью ходьбы. Более высокая скорость может 
привести к потере управления и травме ребенка.
НИКОГДА не ставьте горячие напитки в подстаканник. Брызги могут обжечь вас или ребенка.
Для предотвращения выпадения ребенка и получения им серьёзных травм, НИКОГДА не меняйте положение прогулочного
 блока, если ребенок находится вколяске.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ коляску, если какие-либо ее детали сломаны или отсутствуют.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ ребенку залазить на, в, из или вокруг коляски.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ ребенку стоять на подножке. Коляска может перевернуться и травмировать ребенка.
НЕ ПЕРЕВОЗИТЕ на или в коляске посторонних детей, товары или какие-либо принадлежности, кроме того, что 
рекомендуется в данной инструкции. Данная коляска предназначена для одного ребенка и дополнительных грузов, 
указанных в данной инструкции.
При складывании и раскладывании коляски будьте осторожны, чтобы не прищемить себе пальцы или части тела ребенка. 
Складывайте и раскладывайте коляску подальше от малыша.
НИКОГДА не оставляйте коляску на наклонной поверхности, даже на тормозах. Коляска может перевернуться и 
травмировать ребенка.
Чтобы коляска случайно не покатилась в момент остановки, всегда ставьте ее на тормоз.

Прочитайте и следуйте всем предостережениям и инструкциям! Несоблюдение этих инструкций 
                                         может привести к серьёзным травмам и даже смерти.

НЕ подвешивайте веревки или игрушки на капюшон.
НЕ ставьте коляску около шнуров от жалюзи, штор, телефонных проводов и т.д.
НЕ одевайте на шею ребенку такие вещи, как шнурок от капюшона или соски
Если ребенок не зафиксирован в коляске, он может проскользнуть по подножке и задохнуться. 
 
Регулируя коляску, ВСЕГДА следите за тем, чтобы части тела ребенка были как можно дальше от движущихся частей коляски.
Капюшон не предназначен для УФ защиты.
Острые или тяжелые предметы, помещённые в корзину, могут повредить коляску или травмировать ребенка.
Для безопасности вашего малыша, пожалуйста, используйте автокресло, только рекомендованное заводом-изготовителем 
и сохраните все рекомендации для последующего использования.
НЕ ПОДНИМАЙТЕ коляску, используя ручку детского автокресла, когда оно установлено на коляске.
Если автокресло невозможно надежно зафиксировать в коляске, уберите его и свяжитесь с Evenflo по горячей линии для 
родителей: 1-800-233-2229 (США и Канада).

ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ СЛУЧАЕВ УДУШЕНИЯ:

ВНИМАНИЕ
Прочитайте и следуйте всем предостережениям и инструкциям! Несоблюдение этих инструкций 
                                  может привести к серьёзным травмам и даже смерти.

Чтобы избежать неустойчивости коляски и ее опрокидывания, не нагружайте подстаканник весом более 0,45 кг и корзину 
весом более 4,5 кг.
НИКОГДА не используйте прогулочный блок без капюшона.
НИКОГДА не поднимайте коляску за бампер.
НИКОГДА не используйте коляску без прогулочного блока или автокресла на ней.
НИКОГДА не используйте прогулочный блок для установки в автомобиле в качестве сиденья или бустера.
ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ ПАДЕНИЙ, никогда не снимайте прогулочный блок с коляски, если ребенок все еще находится внутри.
ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ ПАДЕНИЙ, всегда удостоверяйтесь, что прогулочный блок или автокресло правильно зафиксированы 
с обеих сторон, прежде чем вы посадите ребенка.
Положение люльки для новорожденного предназначено для детей до 6 месяцев.
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ максимально допустимый вес для автокресла или других аксессуаров.
Никогда не используйте ремни безопасности из прогулочного блока в автокресле.



МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Баланың сипаттамасы-жаңа туған нəрестеге арналған люлька ретінде серуендеу блогының жағдайы, 6 айға 
дейінгі балаларға арналған. Арбаны тек бөгде адамның көмегінсіз сенімді отыруға болатын балалар үшін ғана 
отыру жағдайында пайдаланыңыз.
Баланың ең үлкен салмағы: серуендеу блогында 25 кг жəне екінші балаға арналған аяқ киімде 22,6 кг (бөлек сатып 
алынады).
Баланың бойының максималды ұзындығы: 96 см.

Характеристики ребенка - Положение прогулочного блока в качестве люльки для новорожденного, 
предназначено для детей до 6 месяцев. Используйте коляску в положении сидя только для детей, которые 
могут уверенно сидеть без посторонней помощи.
Максимальный вес ребёнка: 25 кг в прогулочном блоке и 22,6 кг на подножке для второго ребёнка 
(приобретается отдельно).
Максимальный рост ребёнка: 96 см.
_________________________________________________________________________________________________

МАҢЫЗДЫ: Өнімді пайдаланар алдында нұсқаулықты мұқият оқыңыз. Келесі пайдалану үшін нұсқаулықты 
сақтаңыз. Нұсқаулықтарда сипатталған мақсатқа сəйкес арбаны пайдалану өте маңызды. Егер сіз арба кейбір 
бөлігін жоғалтып алған болсаңыз, оны пайдалануды тоқтатып жəне оларды сатып алу үшін сатушыға 
хабарласыңыз.

ВАЖНО: Прочитайте внимательно инструкцию перед использованием изделия. Сохраните инструкцию для 
последующего использования. Очень важно эксплуатировать коляску согласно предназначению, описанному в 
инструкциях. Если вы потеряли некоторые части коляски, прекратите использовать ее и обратитесь к 
продавцу, чтобы приобрести их.
_________________________________________________________________________________________________

Тіркеу:
Қажет болған жағдайда біз Сізді хабардар етуіміз үшін немесе тауарды қайтарып алу үшін өзіңіздің  арбаңызды 
тіркеңіз. Біз сіздің жеке ақпаратыңызды жарияламауға кепілдік береміз. Сіз www.evenflogold.com/registerproduct 
сайтында арбаны онлайн тіркей аласыз.
 
Регистрация:
Пожалуйста зарегистрируйте свою коляску для того, чтобы мы могли оповестить вас в случае 
необходимости или отзыва товара. Мы гарантируем неразглашение вашей личной информации. Вы можете 
зарегистрировать коляску онлайн на сайте www.evenflogold.com/registerproduct.

Одан əрі пайдалану үшін үлгінің нөмірі мен өнімнің шығарылған күнін төменде жазыңыз. Сіз осы ақпаратты 
артқы жағында раманың тіреулерінің бірі таба аласыз. 

Для дальнейшего использования, запишите номер модели и дату выпуска вашего изделия ниже. 
Вы можете найти эту информацию на задней стороне одной из опор рамы. 

Үлгі нөмірі: ____________________________ 
Номер модели:

Дайындалған күні: ___________________________ 
Дата изготовления:



БӨЛШЕКТЕРДІҢ ЕРЕКШЕЛІГІ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ

Алдыңғы дөңгелекті құрастыру / 
Сборка переднего колеса

 Артқы дөңгелегі / 
 Заднее колесо

 Бампер 

 Серуендеу блогы / 
Прогулочный блок 

Стақан сауыты / 
Подстаканник

Рама

АРБАНЫҢ ЖАҒДАЙЫН ТАҢДАУ

ВЫБОР ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЯСКИ

СІЗДІҢ АРБАНЫҢ СЕРУЕНДЕУ БЛОГЫ ЕКІ ЖАҒДАЙДА ПАЙДАЛАНЫЛУЫ МҮМКІН – ЖАҢА ТУҒАН НƏРЕСТЕГЕ 
 АРНАЛҒАН ЛЮЛЬКА ЖƏНЕ 6 АЙДАН БАСТАП БАЛА ҮШІН СЕРУЕНДЕУ БЛОГЫ.

Сіздің серуендеу блогы аяқ асты белбеу арқылы жаңа туған нəрестеге арналған люлькаға айналады. Арбаның дұрыс 
орналасуын дұрыс орнату үшін барлық нұсқауларды дəл орындау керек. Арбаның рамасы дөңгелектермен бірге 

жиналғаннан кейін, сіз серуендеу блогын жаңа туған нəрестеге арналған люлькаға немесе 6 айдан асқан балаға арналған 
орынға орнатуыңызға болады. Төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

ПРОГУЛОЧНЫЙ БЛОК ВАШЕЙ КОЛЯСКИ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН В ДВУХ ПОЛОЖЕНИЯХ–ЛЮЛЬКА ДЛЯ
НОВОРОЖДЕННОГО И ПРОГУЛОЧНЫЙ БЛОК ДЛЯ РЕБЕНКА ОТ 6 МЕС.

Ваш прогулочный блок трансформируется в люльку для новорожденного с помощью ремней под подножкой. Вам нужно 
точно следовать всем инструкциям, чтобы правильно установить нужное вам положение коляски. После того, как рама 
коляски собрана вместе с колесами, вы можете установить прогулочный блок в положение люльки для новорожденного 

или положение для ребенка от 6 мес. Следуйте инструкциям ниже.



АРБАНЫ ЖИНАУ – РАМА

СБОРКА КОЛЯСКИ – РАМА

ВНИМАНИЕ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Чтобы избежать повреждения рук или пальцев, будьте осторожны 
при сборе/разборе рамы коляски, так как они могут быть 

защемлены шарнирными элементами изделия. 

Қолдың немесе саусақтың зақымдануын болдырмау үшін арба 
рамасын жинау/бөлшектеу кезінде сақ болыңыз, өйткені олар 

бұйымның топсалы элементтерімен қорғалуы мүмкін.

Чтобы избежать порчи напольного покрытия, сделайте защитную 
подложку (картон от упаковочной коробки) на полу перед сборкой 
коляски. 

Еден жабынының бүлінуін болдырмау үшін, арба жинамас бұрын 
еденде қорғаныс төсенішін (орау қорабынан жасалған картон) 
жасаңыз.

Фиксаторды алып, арба рамасын ашыңыз. Фиксаторды ұстап тұрыңыз,
арба рамасын толығымен ашыңыз.
Арба тұтқасын ұстап тұрыңыз, оны жақтау толық ашылғанша жəне 
сипатты нұққанға дейін жоғары көтеріңіз. 
Раманың толық бекітілуіне көз жеткізу үшін арба қаламына басыңыз.

Разблокируйте раму коляски сняв фиксатор. Удерживая фиксатор,
полностью разложите раму коляски.
Удерживая ручку коляски поднимите ее вверх до полного раскрытия
рамы и характерного щелчка. Надавите на ручку коляски, чтобы 
убедиться в полной фиксации рамы.

1

АРБАНЫ ҚҰРАСТЫРУ – ДОҢҒАЛАҚТАР

СБОРКА КОЛЯСКИ – КОЛЁСА2

Арбаның алдыңғы бөлігі схемада көрсетілгендей жоғары 
бағытталатындай етіп раманы бұраңыз.
Алдыңғы дөңгелектерді орнату үшін, схемада көрсетілгендей, алдыңғы
дөңгелекті бекіткіштегі тесігі бар металл штифті раманы өзіне тəн сырт
етіп түскенге дейін біріктіріңіз.
Олардың бекітілгендігіне көз жеткізу үшін дөңгелектерді кері жаққа 
тартыңыз.

Поверните раму так, чтобы передняя часть коляски была 
направлена вверх, как показано на схеме.
Чтобы установить передние колеса, совместите металлический
штифт рамы с отверстием в креплении переднего колеса, как 
показано на схеме, до характерного щелчка.
Потяните колеса в обратную сторону, чтобы убедиться, что они
зафиксированы.

Арбамен дөңгелекті шешу 
үшін жалпақ құралды слотқа 
салыңыз.

Для того чтобы снять 
колесо с коляски, вставьте 
плоский инструмент в слот.



3

Переверните раму коляски сверху вниз, как показано на схеме,чтобы 
задние колеса были вверху.
Чтобы установить заднее колесо, наденьте его на штифт рамы и 
надавите до характерного щелчка. Повторите эти действия для 
второго колеса.
Потяните колеса в обратную сторону, чтобы убедиться, что они 
зафиксированы.

Артқы дөңгелектердің жоғарғы жағында болуы үшін, схемада 
көрсетілгендей, арба жақтауын жоғарыдан төмен қарай бұраңыз.
Артқы дөңгелекті орнату үшін, оны раманың сұққышына кигізіңіз жəне 
өзіне тəн сырт етіп түскенге дейін басыңыз. Екінші доңғалақ үшін осы 
əрекеттерді қайталаңыз.
Олар тіркелген көз жеткізу үшін дөңгелектерді кері жағына тартыңыз.

Арбаның дөңгелегін шешу үшін жалпақ 
құралды слотқа салыңыз.

Для того чтобы снять колесо с коляски, 
вставьте плоский инструмент в слот.

4
АРБАНЫ ҚҰРАСТЫРУ-СЕРУЕНДЕУ БЛОГЫ

СБОРКА КОЛЯСКИ – ПРОГУЛОЧНЫЙ БЛОК

Для того, чтобы установить прогулочный блок в положение для 
ребёнка от 6 месяцев, затяните ремни на задней части сиденья и 
зафиксируйте, как показано на схеме.

6 айдан асқан бала үшін серуендеу блогын орнату үшін, отырғыштың 
артқы жағында белдіктерді байлаңыз жəне сызбада көрсетілгендей етіп
бекітіңіз.

5
Серуендеу блогын орнату үшін, сызбада көрсетілгендей, өзіне тəн сырт 
еткенге дейін орнатыңыз. Серуендеу блогы қозғалыс бағыты бойынша да, 
сондай-ақ қозғалыс бағытына қарсы бағытқа да орнатылуы мүмкін.

Толық бекітілгендігіне көз жеткізу үшін орындықты жоғары тартыңыз.

Для установки прогулочного блока, установите его на специальные 
крепления до характерного щелчка, как показано на схеме. 
Прогулочный блок может быть установлен как по ходу движения, так 
и против хода движения.

Потяните сиденье вверх, чтобы удостовериться в полной фиксации.

Бекіту / Крепление

Бекіту / Крепление

Немесе / Или



6
АРБАНЫ ҚҰРАСТЫРУ – БАМПЕР

СБОРКА КОЛЯСКИ – БАМПЕР

Бамперді орнату үшін, схемада көрсетілгендей, 
бекітпелерді коляскадағы ойықтарға өзіне тəн сырт 
етіп түскенге дейін салыңыз.

Ол бекітілгеніне көз жеткізу үшін бамперді өзіңізге 
қарай тартыңыз.

Чтобы установить бампер, вставьте крепления 
в проемы на коляске, как показано на схеме, до 
характерного щелчка.

Потяните бампер на себя, чтобы убедиться, 
что он зафиксирован.

Бамперді шешу үшін, екі түймені толық ажыратылғанға дейін басыңыз.

Для того, чтобы снять бампер, зажмите обе кнопки до полного 
отсоединения.

7

Стақан сауытын раманың бекіткішіне қойып, сызбада көрсетілгендей етіп 
бекітіңіз.

Прикрепите подстаканник, вставив его в крепление на раме, как 
показано на схеме.



2

1 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШЕЙ КОЛЯСКИ – ПОДНОЖКА

АРБАҢЫЗДЫ ПАЙДАЛАНУ - АЯҚ ҚОЙҒЫШ БАСПАЛДАҚ

Чтобы отрегулировать подставку для ног, зажмите обе 
кнопки регулировки и поднимите подставку для ног вверх до 
нужной позиции.

Аяққа арналған тіреуішті реттеу үшін екі реттеу түймесін қысып, 
аяққа арналған тіреуішті қажетті орынға дейін жоғары көтеріңіз.

Tүйме / Кнопка

АРБАҢЫЗДЫ ПАЙДАЛАНУ – ТЕЖЕГІШТЕР

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШЕЙ КОЛЯСКИ – ТОРМОЗА

ВНИМАНИЕ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Всегда блокируйте тормоза. Убедитесь, что тормоза заблокированы, пытаясь 
привести в действие коляску.

Əрқашан тежегішті бұғаттаңыз. Арбаны іске қосу қимылдарын 
орындай отырып, тежегіштің бұғатталғанына көз жеткізіңіз.

Тежегіштерді бұғаттау үшін, рычагты схемада көрсетілгендей,
 өзіне тəн сырт еткенше төмен түсіріңіз.

Для блокировки тормозов, опустите рычаг вниз, как 
показано на схеме, до характерного щелчка.

Тежегіштің құлпын ашу үшін тұтқаның жоғарғы бөлігін, 
схемада көрсетілгендей, өзіне тəн сырт еткенше арбаның 
екі жағынан төмен түсіріңіз.

Для разблокировки тормоза опустите верхнюю часть 
рычага вниз по обе стороны коляски,как показано на 
схеме, до характерного щелчка.



3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШЕЙ КОЛЯСКИ – КАПЮШОН

АРБАҢЫЗДЫ ПАЙДАЛАНУ – КАПЮШОН

Капюшонды ашу үшін оны сызбада көрсетілгендей алға 
тартыңыз.

Капюшонды алып тастау үшін, оны сызбада 
көрсетілгендей, тұтқасының бағыты бойынша салыңыз.

Чтобы раскрыть капюшон, потяните его вперёд, как 
показано на схеме.

Чтобы убрать капюшон, сложите его по направлению 
к ручке, как показано на схеме.

4

Схемада көрсетілгендей қарау терезесін ашыңыз
немесе жабыңыз.

Откройте или закройте смотровое окно, как 
показано на схеме.

5

Для того, чтобы снять капюшон с коляски,
снимите конструкцию с креплений и
отстегните все застежки Velcro® 
(липучки).
Чтобы прикрепить капюшон выполните 
те же действия в обратном порядке.

Арбадан капюшонды алып тастау үшін 
бекітпеден конструкцияны алып тастаңыз 
жəне Velcro® (жабысқақ) барлық ілмектерін
тартыңыз. Капюшонды бекіту үшін де сол
əрекеттерді кері орындаңыз.



6 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШЕЙ КОЛЯСКИ – РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ

АРБАҢЫЗДЫ ПАЙДАЛАНУ – АРҚАЛЫҒЫН РЕТТЕУ

ВНИМАНИЕ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Во избежание серьёзных травм, НЕ поднимайте и 
НЕ регулируйте прогулочный блок, если ребенок 

находится внутри.

Ауыр жарақаттарды болдырмау үшін, егер бала ішінде
 болса, серуендеу блогын көтермеңіз жəне реттемеңіз.

Отырғышты орналастыру үшін, серуендеу блогының 
жоғарғы жағында иінтіректі тартыңыз жəне арқаны үш
қол жетімді позициялардың біріне түсіріңіз.

Для того, чтобы разложить сиденье, потяните на
себя рычаг вверху прогулочного блока и опустите 
спинку на одну из трех доступных позиций.



7 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШЕЙ КОЛЯСКИ – КАК СНЯТЬ ПРОГУЛОЧНЫЙ БЛОК

АРБАҢЫЗДЫ ПАЙДАЛАНУ – СЕРУЕНДЕУ БЛОГЫН ҚАЛАЙ ШЕШУГЕ БОЛАДЫ

Для того, чтобы снять прогулочный блок, нажмите и
удерживайте кнопки по обеим сторонам коляски. 
Поднимите блок вверх, как показано на схеме.

Серуендеу блогын шешу үшін, арбаның екі жағындағы 
түймелерді басып тұрыңыз. Схемада көрсетілгендей, 
блокты жоғары көтеріңіз.

Түйме / Кнопка



8 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШЕЙ КОЛЯСКИ – РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

АРБАҢЫЗДЫ ПАЙДАЛАНУ – ҚАУІПСІЗДІК БЕЛДІКТЕРІ

ВНИМАНИЕ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Для того, чтобы избежать серьёзных травм в результате 
выпадения или соскальзывания ребенка, ВСЕГДА используйте ремни
безопасности.

Баланың құлап түсуі немесе сырғып кетуі нəтижесінде орын 
алуы мүмкін болатын ауыр жарақаттан аулақ болу үшін 
ƏРҚАШАН қауіпсіздік белдігін пайдаланыңыз.

Для фиксации ремней защелкните
наконечники в центральную пряжку.
Затяните ремни по талии. Плечевые
ремни должны располагаться на 
уровне или ниже, чем плечи ребенка.

Белдіктерді бекіту үшін ұштықтарды
орталық иірімжіпте ұстаңыз.
Белдікті белінен айналдырып 
тартыңыз. Иық белбеулері баланың
иығынан төмен немесе баланың 
иығының деңгейінде орналасуы керек.

Потяните ремни на себя, чтобы 
быть уверенными, что они 
надежно зафиксированы.

Олар сенімді бекітілгендігіне көз
жеткізу үшін белдіктерді тартыңыз.

Для регулировки плечевых ремней, сначала снимите мягкие
накладки. Для этого отстегните застежки Velcro (липучки).
Для комфортного и плотного прилегания ремня, 
отрегулируйте его длину, потянув за свободный конец.  
Для того, чтобы ослабить плечевой ремень, надавите на 
фиксатор и потяните плечевой ремень вниз. 
Подложите накладки под фиксатор, выровняв их по центру 
ремня. (чёрная сторона должна быть лицевой). 
Оберните накладку вокруг фиксатора и застегните ее на 
липучку.

Иық белбеулерін реттеу үшін, алдымен жұмсақ жапсырманы 
алып тастаңыз. Ол үшін Velcro (жабысқақ) ілмектерін тартыңыз.
Ыңғайлы жəне тығыз белдік үшін, бос соңына қарай созып, 
оның ұзындығын реттеңіз.  
Иық белдігін əлсірету үшін, бекіткішке басып, иық белдігін 
төмен тартыңыз. 
Қаптаманы белдіктің ортасынан түзете отырып, бекіткіштің 
астына қарай төсеп қойыңыз (қара жағы бетіне қарауы керек).
Бекіткіштің айналасындағы жапсырманы орап, оны 
жабысқаққа бекітіңіз.

Белдікті тығыз жабысқанға дейін реттеңіз. 
Белдікті босату үшін сызбада көрсетілгендей бекіткішті 
пайдаланыңыз.

Қауіпсіздік белдігін ажырату үшін, иірімжіптің ортасындағы 
түймені басыңыз.

Отрегулируйте ремень на промежности до плотного 
прилегания. 
Для ослабления ремня используйте фиксатор, как показано 
на схеме.

Для того, чтобы расстегнуть ремни безопасности, нажмите на 
кнопку в центре пряжки.



9 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШЕЙ КОЛЯСКИ – ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОГУЛОЧНОГО 
БЛОКА В ЛЮЛЬКУ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННОГО

АРБАҢЫЗДЫ ПАЙДАЛАНУ – СЕРУЕНДЕУ БЛОГЫНЫҢ ЖАҢА ТУҒАН 
НƏРЕСТЕЛЕРГЕ АРНАЛҒАН ЛЮЛЬКАҒА ӨЗГЕРУІ

Егер табалдырық астындағы белдіктер бұғатталмаған болса 
жəне орындығы нұсқаулыққа сəйкес люлька жағдайына 
орнатылмаған болса, ауыр жарақаттарды болдырмау үшін, 

Серуендеу блогын люлька, басқыш жəне арқалық ретінде 
пайдаланған кезде, ол схемада көрсетілгендей көлденең 
жағдайда болуы тиіс.

Во избежание серьёзных травм, НИКОГДА не используйте прогулочный блок в 
качестве люльки для новорожденного, если ремни под подножкой не разблокированы
и сиденье не установлено в положение люльки согласно инструкции.

При использовании прогулочного блока в качестве люльки, 
подножка и спинка, должны находится в горизонтальном 
положении, как показано на схеме.

ВНИМАНИЕ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Төменде көрсетілгендей, серуендеу блогының астына белдікті тартыңыз. БЕЛДІКТЕР БАЛАНЫ СЕРУЕНДЕУ БЛОГЫНА 
ОРНАЛАСТЫРҒАНҒА ДЕЙІН АҒЫТЫЛУЫ КЕРЕК.

Расстегните ремни под подножкой прогулочного блока, как показано ниже. РЕМНИ ПОЛЖНЫ БЫТЬ РАССТЁГНУТЫ ДО
ТОГО, КАК ВЫ ПОМЕСТИТЕ РЕБЕНКА В ПРОГУЛОЧНЫЙ БЛОК.

жаңа туған нəрестеге арналған люлька ретінде серуендеу блогын ЕШҚАШАН пайдаланбаңыз.



10 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШЕЙ КОЛЯСКИ – ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОГУЛОЧНОГО
БЛОКА В ЛЮЛЬКУ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННОГО

АРБАҢЫЗДЫ ПАЙДАЛАНУ – СЕРУЕНДЕУ БЛОГЫНЫҢ ЖАҢА ТУҒАН
НƏРЕСТЕЛЕРГЕ АРНАЛҒАН ЛЮЛЬКАҒА ӨЗГЕРУІ
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Иінтіректі жоғары көтеріп, ұстап тұрыңыз, арқасын төмен түсіріңіз.

Поднимите рычаг вверх и удерживая его, опустите спинку вниз.

Надавите на дно прогулочного блока до полного 
горизонтального положения.

Серуендеу блогының түбін толық көлденең орналасқанға
дейін басыңыз.



12 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШЕЙ КОЛЯСКИ – СМЕНА НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГУЛОЧНОГО БЛОКА

АРБАҢЫЗДЫ ПАЙДАЛАНУ – СЕРУЕНДЕУ БЛОГЫНЫҢ БАҒЫТЫН АУЫСТЫРУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

ВНИМАНИЕ Во избежание падений, НИКОГДА не поднимайте прогулочный блок за бампер или
с ребёнком внутри. Прогулочный блок не является переноской.

Құлауды болдырмау үшін, ешқашан серуендеу блогын бамперден
немесе ішінде бала отырған кезде көтермеңіз. Серуендеу блогы
тасымалодап алып жүруге арналмаған.

Түйме / Кнопка

Отырғышын шешіп алу жəне жағдайын өзгерту үшін: серуендеу
блогын бекітудің екі жағында бекіту түймелерін басыңыз. Серуендеу
блогын арбадан алып тастаңыз, оны бұраңыз жəне сипатты
шерткеге дейін бекітпеге салыңыз.
Екі жағынан бекітілгенін тексеру үшін блокты жоғары тартыңыз.

Для того чтобы снять сиденье и поменять положение: зажмите
кнопки фиксации по обеим сторонам крепления прогулочного 
блока. Снимите прогулочный блок с коляски, переверните его и 
вставьте в крепления до характерного щелчка.
Потяните блок вверх, чтобы проверить надежно ли он 
зафиксирован с обеих сторон.



13 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШЕЙ КОЛЯСКИ – СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

АРБАҢЫЗДЫ ПАЙДАЛАНУ – АРБАНЫ ЖИНАУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

ВНИМАНИЕ
При складывании и раскладывании коляски будьте осторожны, чтобы 

не прищемить пальцы.

Арбаны жинау жəне жаю кезінде саусақтарды қысып алмау үшін сақ 
болыңыз.

Орындығы ата-анасының бетіне қарап орнатылған жағдайда, арбаны 
жинау мүмкін емес. Арбаны жинау үшін, отырғышты тік қалыпта жинаңыз,
артқы тежегіштерді жабыңыз, күнқағарды жабыңыз жəне баланы алып 
тастаңыз.
Иінтіректерді арба тұтқасының екі жағынан өзіне тəн сырт ете түскенге
дейін тартыңыз.
Жинақы етіп жинау үшін: табалдырығын  төмен қарай жинап, орындықты
жоғарғы орынға орнатыңыз. Раманы жинау алдында орындықты алып 
тастай аласыз.
Серуендеу блогы сəбиге арналған люлька жағдайында болған кезде 
арбаны ЕШҚАШАН жинамаңыз.

Коляску невозможно сложить, когда сиденье установлено лицом к 
родителю. Чтобы сложить коляску, соберите сиденье в вертикальное
положение, защелкните задние тормоза, закройте козырек и уберите
ребенка.
Потяните рычажки по обеим сторонам на ручке коляски на себя до 
характерного щелчка.
Для более компактного складывания: сложите подножку вниз и 
установите сиденье в верхнее положение. Перед складыванием рамы
вы также можете убрать сиденье.
НИКОГДА не складывайте коляску, когда прогулочный блок 
находится в положении люльки для младенца.
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Тяните ручку вниз до полного складывания рамы и защелкивания 
бокового фиксатора. Возможно, придется приложить усилия, чтобы
фиксатор полностью защелкнулся и зафиксировал раму.

Тұтқалы раманы толық бүктеу жəне бүйір бекіткішін бекіту арқылы төмен
қарай тартыңыз. Бекіткіш толығымен қысылып, раманы бекіту үшін күш
салу керек болуы мүмкін.

Дважды проверьте, что боковой фиксатор рамы надежно закрепил 
раму.
Чтобы коляска стояла в сложенном виде, убедитесь, что передние
колеса находятся в положении прямо.

Раманың бүйірлік бекіткіші раманы сенімді бекітгенін екі рет тексеріңіз. 
Коляска бүктелген түрде тұру үшін алдыңғы дөңгелектердің тікелей 
тұрғанына көз жеткізіңіз.



15 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШЕЙ КОЛЯСКИ – РАСКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

АРБАҢЫЗДЫ ПАЙДАЛАНУ – АРБЮАНЫ ЖАЮ

Арбаны ашу үшін раманың бүйірін ашыңыз. Арбаны жайып, ашық 
күйде ұстап тұрыңыз.

Чтобы разложить коляску, откройте защелку сбоку рамы. 
Раскладывая коляску, продолжайте удерживать защелку в открытом
положении.
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Возьмитесь за ручку коляски и поднимите ее вверх 
до тех пор, пока коляска полностью не раскроется,
до характерного щелчка.
Убедитесь, что коляска зафиксирована в раскрытом
положении, надавив на родительскую ручку.

Арбаның тұтқасынан ұстап тұрып, арба толығымен
ашылып, сырт еткенге дейін оны жоғары көтеріңіз.
Арбаның ата-ана ұстайтын тұтқасына басып тұрып,
ашық күйде бекітілгеніне көз жеткізіңіз.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОКРЕСЛА РЕКОМЕНДОВАННОГО ДЛЯ ВАШЕЙ КОЛЯСКИ

СІЗДІҢ АРБАҢЫЗ ҮШІН ҰСЫНЫЛҒАН АВТОКРЕСЛОНЫ ПАЙДАЛАНУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

ВНИМАНИЕ

Everflo ® GOLD арбашасына тек SensorSafe™ SecureMax™ "ақылды" автокреслолары немесе Evenflo® LiteMax™ 
немесе SafeMax™автокреслолары қолданылады.
Басқа балалар автокреслосы немесе тасымалдаулар, егер нұсқаулықта басқаша көрсетілмеген болса, арбаның рамасына 
арналмаған. 
Нұсқаулықта көрсетілмеген қандай да бір автокреселдерді пайдалану баланың ауыр жарақатына əкелуі мүмкін.
Автокрослоны қолданар алдында, барлық нұсқауларды оқыңыз. Болашақта пайдалану үшін нұсқауларды сақтап қойыңыз.
Арбаға орнатылып тұрған кезде, арбаны тұтқасынан ұстап көтермеңіз.
Егер автокреслоны арбаға сенімді бекіту мүмкін болмаса, оны алып тастаңыз жəне ата-аналарға арналған жедел желі 
арқылы бізбен хабарласыңыз: 1-800-233-2229 (АҚШ жəне Канада, жергілікті уақыт бойынша сағат 8.00-17.00 дейін).
Ауыр жарақаттарды болдырмау үшін автокресло автомобиль орындығында бекітпемен сенімді бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

С коляской Evenflo® GOLD используются только «умные» автокресла Evenflo® SensorSafe™ и SecureMax™ или 
автокресла Evenflo® LiteMax™ или SafeMax™. 
Другие детские автокресла или переноски не предназначены для рамы коляски, если не указано иначе в инструкции. 
Использование каких-либо автокресел, не указанных в инструкции, может привести к серьезной травме ребенка.
Перед использованием автокресла с данной коляской, прочтите все инструкции. Сохраните инструкции для 
использования в будущем.
НЕ поднимайте коляску за ручку автокресла, когда оно установлено в коляске.
Если автокресло невозможно надежно зафиксировать в коляске, уберите его и свяжитесь с нами по горячей линии для 
родителей 1-800-233-2229 (США И Канада, с 8.00-17.00 по местному времени).
Во избежание серьезных травм убедитесь, что автокресло надежно зафиксировано креплениями на автомобильном 
сиденье.



1 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШЕЙ КОЛЯСКИ – РАСКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

АРБАҢЫЗДЫ ПАЙДАЛАНУ – АРБЮАНЫ ЖАЮ

 1.  Арба орнатылған болса, серуендеу блогын арбаның 
     рамасынан шешіп алыңыз.
 2.  Автокреслоны бекіту үшін, автокреслоның тұтқасын 
     орындықтың тіректерімен үйлестіріңіз. Раманың екі 
     жағынанбекітілгенге дейін, автокреслоны тірекке 
     қойыңыз. Ол сенімді бекітілгендігіне көз жеткізу үшін 
     автокреслоны жоғары тартып көріңіз.
 3.  Сəбиге арналған автокреслоны арба жақтауына оның 
     қозғалыс бағыты бойынша немесе оған қарсы бағытта
     орнатуға болады.
 4.  Автокресло сенімді тіркелгенін тексеру үшін тұтқасынан
     ұстап жоғары тартыңыз.

ДҰРЫС ОРНАТУҒА АРНАЛҒАН БАҚЫЛАУ ТІЗІМІ

    Автокресло арбаның тіректерінде сенімді бекітілгеніне көз
    жеткізіңіз
 
    Автокресло сенімді тіркелгенін тексеру үшін тұтқасынан 
    ұстап жоғары тартыңыз

Бекіту / Крепление

 1.  Снимите прогулочный блок с рамы коляски, если он 
     установлен.
 2.  Чтобы прикрепить автокресло, совместите основание 
     ручки автокресла с опорами сиденья. Вставьте 
     автокресло в опоры до их защелкивания с обеих сторон 
     рамы. Потяните вверх автокресло, чтобы убедиться, 
     что оно надежно зафиксировано.
 3.  Автокресло для младенца можно установить на раме 
     коляски по ходу движения или против него.
 4.  Потяните за ручку вверх, чтобы проверить, что 
     автокресло надежно зафиксировано.

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Убедитесь, что автокресло надежно зафиксировано на 
опорах коляски.

Потяните за ручку вверх, чтобы проверить, что 
автокресло надежно зафиксировано.

2

Чтобы снять автокресло, заблокируйте тормоза, 
затем потяните на себя рычаг разблокировки одной 
рукой и поднимая его за ручку переноски другой рукой.

Автоорындыны алып тастау үшін тежегішті құлыптаңыз, 
содан кейін бір қолмен құлпын ашу иінтірегін тартыңыз 
жəне оны басқа қолмен тасымалдау тұтқасынан көтеріңіз.



Во избежание серьёзных травм, НИКОГДА не используйте данную коляску в каких-либо других конфигурациях, кроме тех,
что описаны в этой инструкции.
НИКОГДА не превышайте рекомендованной нагрузки на автокресло или на другие части коляски.
Вы можете дополнительно приобрести фирменные аксессуары, предназначенные для коляски SHYFT для расширения 
опций. Такие как: адаптеры для автокресел других производителей и подножка для второго ребенка, - и это не предел.

Ауыр жарақаттарды болдырмау үшін, осы Нұсқаулықта сипатталғаннан басқа қандай да бір басқа конфигурацияларда осы 
арбаны ЕШҚАШАН пайдаланбаңыз.
Автокреслоға немесе арбаның басқа бөлігіне ұсынылған жүктемені ЕШҚАШАН артық қылмаңыз.
Қосымша опцияларды кеңейту үшін SHYFT арбасына арналған фирмалық аксессуарларды сатып алуға болады. Мысалы: 
автокреслоға арналған басқа өндірушілердің адаптерлері жəне екінші балаға арналған басқыш - жəне олармен шектеліп 
қалмай.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

ВНИМАНИЕ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛЯСКИ SHYFT

SHYFT АРБАСЫНЫҢ ПАЙДАЛАНУ СИПАТТАМАЛАРЫ

ГАРАНТИЯ

КЕПІЛДІКТЕР

Официальный представитель бренда Evenflo в Казахстане - магазин MiniM предоставляет гарантию 6 месяцев на 
коляски Evenflo.

Гарантия НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на колёса и текстильные элементы коляски.

Импортёр и уполномоченная организация по претензиям к изготовителю от потребителей по качеству продукции:

ИП МИНИМ Васильков Дмитрий Владимирович. 

Юридический адрес: РК, г. Алматы, ул.Кабдолова, д. 1, блок 11, офис G. 

Телефон: +7 (727) 2501070.

Evenflo брендінің Қазақстандағы ресми өкілі MiniM дүкені Evenflo арбасына 6 ай кепілдік береді.

Кепілдік арбаның доңғалақтары мен тоқыма элементтеріне ҚОЛДАНЫЛМАЙДЫ.
.
Өнім сапасы жөніндегі тұтынушылардың өндірушіге қойылатын талаптары бойынша импорттаушы жəне уəкілетті ұйым:

ЖК МИНИМ Васильков Дмитрий Владимирович.

Заңды мекен-жайы: ҚР, Алматы қ., Қабдолов көш., 1 үй, 11 блок, G кеңсесі.

Телефон: +7 (727) 2501070



ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛЯСКИ SHYFT (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

SHYFT АРБАСЫНЫҢ ПАЙДАЛАНУ СИПАТТАМАЛАРЫ (ЖАЛҒАСЫ)



УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

КҮТІМ ЖАСАУ ЖƏНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Evenflo GOLD арбасына КҮТІМ ЖАСАУ ЖƏНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Арбаны жақсы жағдайда ұстау үшін қарапайым, тұрақты қызмет көрсету маңызды. Қалқалары мен топсалы бөлшектерін 
əркездерде тексеріп отырыңыз. Егер сықырлап тұрғандығы естілсе немесе арбаның жүрісінің ауырлағандығын байқасаңыз,
оны жөндеу жəне/немесе бөлшектерін ауыстыру үшін, біздің ата-аналарға арналған жедел желімізге хабарласыңыз.

Қаптау материалы
   Суық су мен жұмсақ жуу құралын пайдалана отырып, арбаның тысын тазалауға болады.
   Еріткіштерді, каустикалық немесе түкті тазалау құралдарын пайдаланбаңыз.
   Хлорлы ағартқышты ешқашан пайдаланбаңыз.

Пластикалық / металл бөлшектер
   Жылы сабын ерітіндісін пайдаланып арбаның бөлшектерін сүртіңіз.
   Орындықтың немесе тежегіштердің бүктеу механизмінің бөлшектерін алып тастауға, жинауға немесе өзгертуге болмайды.
   Арбаға күн сəулесінің шамадан тыс əсері пластиктің деформациясына (пішінің бұзылуына) əкелуі мүмкін.
   Ешқашан пластикалық немесе металл бөлшектерде ағартқышты пайдаланбаңыз. 

Доңғалақтарды күту
   Дөңгелектерді ылғалды шүберекпен тазалауға болады. Оларды жұмсақ сүлгімен немесе шүберекпен толық құрғатыңыз.

Сақтау 
   Сақтау алдында зақымданудың, бүлінген материалдың, жоқ немесе бүлінген бөлшектердің бар-жоғын тексеріңіз.
   Тікелей күн сəулесінің астында орындықтың матасының түсі оңып кетуі, ал шиналары қатқылданып кетуі мүмкін, 
   сондықтан сіздің арбаны үй-жайда сақтауыңыз, оның сыртқы түрін сақтайды.
   Арбаны ұзақ уақытқа сақтап қоюға жинаудан  бұрын арбаның құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
   Арба əрқашан құрғақ болуы тиіс жəне жақсы желдетілетін бөлмеде сақтаңыз.
   Арбаны пайдаланбағанда (яғни бала онымен ойнай алмайтын жерде) сенімді жерде сақтаңыз.
   Арбаның үстіне ауыр заттарды қоймаңыз.
   Арбаны радиатор немесе жылытқыш сияқты тікелей жылу көздеріне жақын ұстамаңыз.
   Зеңнің пайда болуына жол бермеу үшін арбаның капюшонын міндетті түрде ашыңыз жəне кептіріңіз.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ коляски Evenflo GOLD
Чтобы содержать коляску в хорошем состоянии, важно производить простое, регулярное обслуживание. Время от времени 
проверяйте навесы и шарнирные детали. Если вы слышите скрип или чувствуете тугой ход коляски, обратитесь в нашу 
горячую линию для родителей для починки и/или замены деталей.

Материал обивки
   Вы можете чистить тканевые чехлы коляски используя холодую воду и мягкое моющее средство.
   Не используйте растворители, каустические или абразивные чистящие средства.
   Никогда не используйте хлорсодержащий отбеливатель.

Пластиковые/металлические детали
   Протирайте детали коляски используя теплый мыльный раствор.
   Нельзя снимать, убирать или менять детали механизма складывания сиденья или тормозов.
   Чрезмерное воздействие солнца на коляску может привести к деформации пластика.
   Никогда не используйте отбеливатель на пластиковых или металлических деталях

Уход за колесами
   Колеса можно почистить влажной тряпкой. Полностью высушите их мягким полотенцем или тряпкой.

Хранение 
   Перед хранением проверьте, нет ли повреждений, порванного материала, отсутствующих или поврежденных деталей.
   Под прямыми солнечными лучами ткань сиденья может выцвести, а шины загрубеть, поэтому хранение вашей коляски 
   в помещении сбережёт её внешний вид.
   Убедитесь в том, что коляска сухая, прежде чем убирать ее на длительное хранение.
   Всегда храните коляску в сухом и хорошо проветриваемом помещении.
   Храните коляску в надежном месте, когда не используете её (т.е. в месте, где ребенок не сможет с ней играть).
   НЕ кладите тяжелые предметы поверх коляски.
   НЕ храните коляску вблизи прямых источников тепла, таких как радиатор или обогреватель.
   ОБЯЗАТЕЛЬНО откройте и просушите капюшон коляски перед тем, как убрать ее на хранение во избежание образования
   плесени.
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