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Балалар шанасы «Ветерок»
арт. В1, В2, В3, В5, В5+, В6, В6+, В7, В7+

ПАСПОРТ

Сурет 2 Ветерок 2

Сурет 3 Ветерок 3

Сурет 1 Ветерок 1

Сурет 6 Ветерок 7Сурет 5 Ветерок 6

Сурет 4 Ветерок 5

ЖШҚ «Ника»

426052, Ресей, Удмурт Республикасы,
Ижевск, Лесозаводская көшесі, 23.

-Жалпы пайдаланылатын жолдарда қолдануға болмайды.

ЕСКЕРТУ!
3 жасқа дейінгі балаларға арналмаған, шанадан құлап кету қаупі бар.
- Жүк көтергіштігі 25 кг-нан аспайды.

-Сыммен толтырылған (тұншығу қаупі бар)
-Қорғаныс құралдарын қолдану ұсынылады. жабдық.
-Ересектердің бақылауымен қолданыңыз.

Балалар шанасы. Бала денесінің салмағын көтеретін ойыншық.

Сіз пікір, ұсыныс, пікір қалдыра аласыз:

«Ойыншықтардың қауіпсіздігі туралы».Талаптарға сəйкес келеді
Ресейде жасалған



3. Толықтылық (2-кесте)

-Шаналар (нұсқалардың бірі) ................................................................. .....1 шт.
-Тіреу ..............................................................................................................1 шт.
- Тұтқасы қарапайым (арт. В2, В3, В6, В7)...................................................1 шт.
- Жиналмалы тұтқа(арт. В5+, В6+, В7+).......................................................1 шт.
- Сым 2,3 м ....................................................................................................1 шт.
- Паспорт жəне пайдалану жөніндегі нұсқаулық .........................................1 шт.
- Орамға арналған контейнер (полиэтилен пакеті)  ...................................1 шт.

Дөңгелек жүгіргіштер, кеңейтілген негіз, тұтқасыз рельс. Алынбалы арқалық.В1Ветерок 1 (сур.1)
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8.   Сату туралы мəліметтер
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Ветерок 5 (сур.4)
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Шанамен жұмыс жасамас бұрын осы төлқұжатпен танысқан жөн

Балалар шаналары 3 жастан бастап балаларға қалың қарда жүруге 
арналған немесе ауа температурасы -25 ° C дейін мұз.

жəне «Нұсқаулық нұсқаулық» жəне «Қауіпсіздік талаптары».
1. Мақсаты

Олар болат құбырлардан жəне ағаш таяқшалардан дəнекерленген.
Рамка төмен температураға төзімді ұнтақ эмальмен қапталған.

2. Техникалық сипаттамалар (кесте 1)

Дөңгелек жүгірушілер, кеңейтілген негіз, кросс рельс, бір позицияны ұстаңыз,
итергіштің астындағы пластикалық кірістірулер. Алынбалы арқалық.

Дөңгелек жүгірушілер қарапайым негіз, бойлық рельс, екі позицияны өңдейді
итергішке арналған баспалдақ табанға арналған пластикалық кірістірулер. Алынбалы арқалық.

Дөңгелек жүгіргіштер, қысқартылған негіз, тұтқасыз көлденең рельс. Алынбалы арқалық.
Жиналмалы тұтқа (B5 +)

Дөңгелек сырғанаулар, қысқартылған негіз, рельс, бір позиция,
итергіштің астындағы пластикалық кірістірулер. Алынбалы арқалық. Жиналмалы тұтқа (B6 +)

Дөңгелек жүгіргіштер, қысқартылған негіз, бойлық рельс, екі позициялы тұтқа, 
итергіштің пластикалық кірістірмелері, табан тіреуіштері. Алынбалы арқалық. 
Жиналмалы тұтқа (B7 +)

жақтауда тіреуіште (3-сурет), шана сабы өнері. B5 +, B6 +, B7 + топсасы бар,

орын (сурет 2).

Қолданар алдында қажет:
4.1. Қажет болса, сымды алдыңғы саңылаулар арқылы бекітіңіз

4. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

шананың байламы.

Тікелей күн сəулесінен аулақ болыңыз.

оны бүктеуге мүмкіндік береді. Жұмыс жағдайында тұтқа бекітілген

4.2. Артқы жағын бұрандалармен жəне қанатты гайкалармен орнатыңыз жəне бекітіңіз

депозиттер. Қыс мезгілі аяқталғаннан кейін шаналарды сүртіп, сақтаңыз

4.3. Тұтқасы орналасқан пластикалық жеңдерге орнатылады

ұстағышпен.

құрғақ бөлмеде +5 ... + 25 ° C температурада, ылғалдылығы 60-70%.

4.4. Шананы қолданғаннан кейін барлық бірліктерді кірден, қардан жəне тұздан тазалаңыз

Шананы орындау өнері. В1, В2, В3, В5, В5 +, В6, В6 +, В7, В7 +
(қажеттінің астын сызу) қолданыстағы техникалық құжаттаманың, техникалық 
сипаттаманың, стандартты үлгі талаптарына сəйкестігі тексеріліп, белгіленген тəртіппен 
бекітілген жəне пайдалануға жарамды деп танылады.

6. Қабылдау туралы ақпарат

- балаларды жолдың жүру бөлігімен шанамен тасымалдауға;
- салмағы 25 кг жоғары шаналарды жүктеу;
- шананы көлбеу жерге қалдырыңыз;
5.2. Балаларды қараусыз қалдырмаңыз.

5.1. Оған қатаң түрде жол берілмейді:
5. Қауіпсіздік талаптары

жауапты адамның қолы,
сауда маркасы

Өндіруші берілген шананың сапасына кепілдік береді
тұтынушының пайдалану ережелерін сақтауы.

7. Өндірістік кепілдіктер

ұйымдар. Пайдалану мерзімі жəне сақтау мерзімі 5 жыл.

жəне өнімнің сапасын төмендетпейтін өзгерістердің пайда болуы.

сатушының сауда маркасымен куəландырылған сату күніндегі белгі паспортында

Өндіруші дизайнға қосу құқығын өзіне қалдырады

18 айлық кепілдік мерзімі бар болса, сатылған күннен бастап есептеледі

адамның жеке мөртабанының қолы мен ізі,
өнімді қабылдауға жəне орауға жауапты
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