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- қар скутерін құрастыруды ересектер жасау керек;

Сурет: 1 «Ника секіру» қарлы скутер
Құрастыру кезектілігі

- шаңғыларды (1) жақтаудың металл жүгірткілеріне (2) қойыңыз жəне оларды тірекке 
қойғаннан кейін M8x50 болттарымен (3) бекітіңіз
рамалық амортизаторлар (4);

- рульдік білік втулкаларын орнатыңыз (9) 2 дана. жақтаудың рульдік бағанасында (2);

- серіппені (11), шайбаларды (12) рульдік білікке салыңыз;

M6x45, орынды M6x50 бұрандасымен (7) жақтауға бекітіңіз (8). Орынды кеңейтіңіз

- шайбаны (12) рульдік осьтің саңылауына итеріп, контурды (15) салыңыз. Коттер 
түйреуішінің ұштарын жайы

- руль дөңгелегін (10) бағанға салыңыз;

- жақтау мен орындықтағы екі саңылауды (5) алдын ала 1-1,5 айналымға туралап, оны 
екі бұрандамен (6) бекітіңіз

рамкаға симметриялы түрде, соңында бұрандаларды қатайтыңыз;

- амортизаторды (4) рульдік оське қойып, алдыңғы шаңғыдан (14) M8x55 болтпен (13) 
бекітіңіз;
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ПАСПОРТ

орындық. Ұсынылатын жас - 4 жастан 12 жасқа дейін.
2. Техникалық сипаттамалар (1-кесте)

«Ника кросс» скутері балаларды тығыз жерде тасымалдауға 
арналған

қоршаған ортаның температурасы + 1 ° С-ден -25 ° С дейін. 
Қарлы скутерде бар

1. Мақсаты

қар немесе мұз, көлбеу бұрышы 35 ° аспайтын төбешіктер

болат құбырлардың дəнекерленген құрылымы, пластикалық 
шаңғылар жəне жұмсақ

Параметрлер
Ұзындық, мм

Ені, мм

Биіктігі, мм

Орынның биіктігі, мм

Жолдың ені (шаңғы осі бойымен), мм

Орын өлшемі, мм

Жүк көтергіштігі, кг

Салмақ, кг

3. Толықтығы
- жақтау тежегішпен, орындықпен, қаптамамен............................1
- алдыңғы шаңғы (сүйреу таспасымен толықтырылған)...................1 
-    бүйір шаңғы (оңға / солға)............................................................................2 
- руль............................................................................................................................1 
- бұйымдар жиынтығы (бекіткіштер, қалқандар, фонарь)....................1  
-     алдыңғы жәрмеңке ......................................................................................1 
- паспорт және пайдалану жөніндегі нұсқаулық........................................1 
- орауыш...................................................................................................................1                                                                               

4.1. Жұмысты бастамас бұрын негізгі компоненттердің жұмысын 
тексеріңіз скутер: руль бағанасы, тежегіштер, рулеткалар.

кенеттен тоқтау, бірақ жылдамдықтың төмендеуіне ықпал етеді.
4.3. Есіңізде болсын, тежегіш құрылғы кепілдік бермейді

4.2. Əр қолданар алдында сенімділікті тексеріп алыңыз
қарлы скутердің бөлшектерін бекіту.

Қарлы скутерді жұмыс жағдайына келтіру үшін қажет
4. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

қоса берілген сызбаға сəйкес құрастыру жұмыстарын жүргізу
(Cурет 1). Жинау үшін 10, 13 кілттерін жəне бұрағышты қолданыңыз.

жақтаудан фонарьмен (30) (1 суретті қараңыз), құрғатыңыз, сақтаңыз

рулетканы тексеріңіз;

бөлме температурасы.

скутерді тік күйге қою ұсынылады.
4.4. Мотоциклді мінгеннен кейін жылы бөлмеде сақтаған кезде,

4.5. Қар скутерін қолданғаннан кейін, кірдің барлық бөліктерін тазалаңыз, қар 
мен тұз шөгінділері. Қыс мезгілі аяқталғаннан кейін
қарлы скутерді сүрту керек, оны құрғақ бөлмеде сақтау керек

4.6. Қарлы скутер сүйреу таспасымен жабдықталған.
Рулетка механизмінің ақаусыз жұмыс істеуі үшін оны сақтау керек
ережелер:
- қар скутерін қолданғаннан кейін таспаны орналастыру арқылы құрғатыңыз
қар скутері тігінен;
- кептіру кезінде, мезгіл-мезгіл, 5-7 сағаттан кейін

температура +2 ... + 25 ° С, ылғалдылығы 45-70%. Тікелей жол бермеңіз күн 
сəулесінің əсер етуі.

- бөлме температурасында кептіру уақыты 1-1,5 күн.
4.7. Мініп болғаннан кейін кронштейнді алып тастауға кеңес береміз (29)

5. Қауіпсіздік талаптары

- балаларды жолдың жүру бөлігімен шанамен тасымалдауға;

- шананы көлбеу жерге қалдырыңыз;
5.2. Балаларды қараусыз қалдырмаңыз.
5.3. Скутерді көлбеу жерде қалдырмаңыз.
5.4. Қарлы скутер бір адамға арналған.

5.6. Қарлы скутерді басқарудың белгілі бір дағдылары болуы керек
5.5. Қорғаныс құралдарын пайдалану ұсынылады.

Шананы орындау өнері. В1, В2, В3, В5, В5 +, В6, В6 +, В7, В7 +
6. Қабылдау туралы ақпарат

5.1. Оған қатаң түрде жол берілмейді:

(қажеттінің астын сызу) қолданыстағы техникалық құжаттаманың, 
техникалық сипаттаманың, стандартты үлгі талаптарына сəйкестігі.

- салмағы 25 кг жоғары шаналарды жүктеу;

6. Қабылдау туралы ақпарат

Шығарылған күні«_____» _________________20____г.
адамның жеке мөртабанының қолы мен ізі,
өнімді қабылдауға жəне орауға жауапты

7.         Өндірушінің кепілдігі

8.   Сату туралы мәліметтер

Сатылған күні «_____» _________________20____г.
жауапты адамның қолы,
сауда маркасы

Қарлы скутер. Бала денесінің салмағын көтеретін ойыншық.

Өнімді өзгертпеңіз!
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