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Рисунок 1  
Уважаемый покупатель! 
Вы приобрели кресло ИЯУБ 40.18 «Ницца» (далее по тексту - кресло), изготовленное ОАО «Ольса». Отныне оно находятся в ваших руках. Мы 

благодарим Вас за покупку и искренне надеемся, что оно создаст Вам комфорт и уют для отдыха. Благодаря правильной и бережной эксплуатации наше 
изделие прослужит Вам весь срок службы. Кресло удобно и безопасно в эксплуатации при соблюдении требований данного руководства.  

Перед началом эксплуатации кресла обязательно прочтите это руководство. Обязательно соблюдайте все правила безопасности, приведенные в 
руководстве. Пренебрегая указаниями, вы можете создать угрозу для себя и окружающих. Храните руководство для будущего использования на 
протяжении всего срока службы. 

 
1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

1.1 Кресло предназначено  для  отдыха на открытом  воздухе и соответствует требованиям ТР ТС 025/2012, ТУ BY 700049597.044 – 2018,  
ГОСТ 19917-2014. 

Изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные конструктивные изменения, если это необходимо для совершенствования 
технологии и улучшения качества, без предварительного уведомления покупателя. 

1.2 Кресло состоит из металлического каркаса и мягкого элемента. 
1.3 Декларация о соответствии ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР025 018 04378 со сроком действия с 27.11.2018 по 26.11.2023, зарегистрирована Органом по 

сертификации РУП «Слуцким ЦСМС», РБ, 223610, г. Слуцк, ул. Молодежная 6, тел. 4-57-71. 
 

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
2.1 Кресло рассчитано на нагрузку до 100 кг. 
Масса кресла 7,2 кг. 
Габаритные размеры кресла (длина х ширина х высота), не более, мм: 
557 x 658 x 1002; 

2.2 Перечень основных материалов, применяемых для изготовления и упаковки стола: труба стальная, краска порошковая полиэфирная, ткань 
напечатанная, пенополиуретан эластичный,  картон и пленка полиэтиленовая. 

 

 
3 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
3.1 Кресло используется в бытовых условиях. Кресло предназначено для установки на ровную твердую поверхность.  
3.2 При эксплуатации кресла: 
- не превышайте указанную допустимую нагрузку, 
- избегайте случаев высокой динамической нагрузки, сконцентрированной на небольшом участке сидения кресла, 
- не раскачивайтесь и не прыгайте на кресле, 
- не разводите вблизи кресла открытый огонь, чтобы исключить попадание искр и воспламенение текстильной части изделия. 
 
4. КОМПЛЕКТНОСТЬ 
4. 1 Комплект поставки включает в себя:  
- Каркас 
- Мягкий элемент  
- Руководство по эксплуатации 

- 1 шт. 
- 1 шт. 
- 1 экз. 

  

  
5 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
5.1 Снимите упаковку, проверьте комплектность. 
5.2 На сиденье  и спинку каркаса положите мягкий элемент и зафиксируйте его с помощью завязок. 
5.3Установите кресло на горизонтальную поверхность. Кресло готово к эксплуатации. 
Кресло готов  к эксплуатации. 

 
6 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 
6.1 Внешний вид и функциональность кресла в значительной степени зависит от соблюдения потребителем условий эксплуатации. 
6.2 При уходе за поверхностями кресла должны применяться средства и способы, соответствующие характеру материала покрытия. При 

чистке не применяйте твердые приспособления.  
Мягкая сухая ткань прекрасно подойдет для чистки кресла после загрязнения. Мыть/чистить металлические элементы можно губкой, 

смоченной в слабом мыльном растворе. Рекомендуется очищать любую часть изделия как можно скорее после загрязнения. 
Не использовать хлорсодержащие, кислотные, абразивные добавки.  

6.3 Символы по уходу за мягким элементом: 
 - Только ручная стирка (максимальная температура 40ºС, мягкий режим). 

 - Не отбеливать. 

 - Не применять барабанную сушку. 

 - Сушка на веревке в тени. 

 - Глажение при максимальной температуре подошвы утюга 110ºС, без пара, гладить с осторожностью. 

 - Сухая чистка запрещена. 

 
7 ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
7.1 Кресло должно храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2 ºС и относительной влажности 

воздуха от 45 до 70%. 
Кресло должно быть защищено от механических повреждений и действия химически активных веществ. 
7.2 Кресло транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.  
В пределах одного населенного пункта кресло  допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения его от 

повреждения, загрязнения и атмосферных осадков. 
7.3 После истечения срока службы кресла и при невозможности его дальнейшей эксплуатации, составные части кресла подлежат утилизации. 

 
8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ  
8.1 Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяца со дня продажи, при внерыночном распределении - со дня получения ее потребителем, при соблюдении 

потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения. 
8.2 Срок службы - 3 года. 
8.3 Производитель\Адрес: ОАО «Ольса», 212030, г. Могилев, ул. Гришина, д. 96, РБ 
Тел.: (0222) 650-740, 650-732, Факс (0222) 650-741 
Сайт предприятия www.olsa.by E-mail: Olsa_ garden@tut.by, отдел управления качеством  Olsa_ otk@tut.by 
8.4 Поставщик: ООО «Леруа Мерлен Восток»,141031,  Московская обл., г. Мытищи,  
Осташковское шоссе, д. 1, РФ 
8.5 Импортер\Продавец\Лицо уполномоченное принимать претензии по качеству товара:  
ТОО «Леруа Мерлен Казахстан» Республика Казахстан, 050000, город Алматы, ул. Кунаева, 77,  
БЦ «ParkView», 6 этаж, офис №07 

http://www.olsa.by/
mailto:Olsa_%20garden@tut.by
mailto:Olsa_%20otk@tut.by
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ИЯУБ 40.18.00.000 РЭ ИЯУБ 40.18 «Ницца» креслоны пайдалану жөніндегі нұсқаулық 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-сурет 
Құрметті сатып алушы! 
Сіз «Ольса» ЖАҚ өндірілген ИЯУБ 40.18 «Ницца» креслосын (бұдан әрі мәтін бойынша - кресло) сатып алдыңыз. Бұдан 

былай кресло сіздің пайдалануыңызда болады. Біз Сізге сатып алғаныңыз үшін алғыс білдіреміз және Сізге демалу үшін 
жайлылық пен ыңғайлылықты жасайды деп сенеміз. Біздің бұйымымыз дұрыс және ұқыпты пайдалану арқылы Сізге 
бүкіл жарамдылық мерзімі ішінде қызмет етеді. Осы нұсқаулықтың талаптарын сақтағанда кресло ыңғайлы және 
пайдалануда қауіпсіз 

Креслоны пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқыңыз. Осы нұсқаулықта келтірілген барлық қауіпсіздік 
ережелерін орындаңыз. Нұсқауларды елемесеңіз, өзіңізге және айналадағыларға қауіп төндіруіңіз мүмкін. Бүкіл 
жарамдылық мерзімі ішінде болашақта пайдалану үшін нұсқаулықты сақтаңыз. 

 
1 БҰЙЫМ ТУРАЛЫ НЕГІЗГІ МӘЛІМЕТТЕР 
1.1 Кресло ашық ауада пайдалану үшін тағайындалған және ТР ТС 025/2012, ТУ BY 700049597.044 - 2018, ГОСТ 19917-2014 

сәйкес келеді. 
Егер технологиясын жетілдіру үшін және сапасын жақсарту үшін қажет болса, онда дайындаушы сатып алушыға алдын 

ала ескертпестен, болмашы құрылымдық өзгерістер енгізуге құқылы. 
1.2 Кресло металлды қаңқадан және жұмсақ элементтен құрылған. 
1.3 27.11.2018 бастап 26.11.2023 дейінгі жарамдылық мерзімімен ЕАЭС № BY/112 11.01 ТР025 018 04378 сәйкестік туралы декларация 

сертификаттау органы тіркеді, Слуцкий ЦСМ, БР, 223610 Слуцк қ., Молодежная көш., 6, тел.  4-57-71. 
 
2 НЕГІЗГІ ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕРІ 
2.1 Кресло 100 кг дейінгі жүктемеге арналған. 
Кресло салмағы 7,2 кг. 
Креслоның габариттік өлшемдері (ұзындығы х ені х биіктігі), ең көбі, мм: 557 х 658 х 1002; 
2.2 Креслоны дайындау және қаптау үшін қолданылатын негізгі материалдардың тізбесі: болат құбыр, ұнтақты 

полиэфирлік бояу, басып шығарылған мата, иілімді көбікті полиуретан, картон және полиэтилен үлдірі. 
3 ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ БОЙЫНША ЕРЕЖЕЛЕР 
3.1 Кресло тұрмыс жағдайларында пайдаланады. Кресло тегіс қатты беткі қабатқа орнатуға тағайындалған. 
3.2 Креслоны пайдалану кезінде: 
- көрсетілген рұқсат етілген жүктемеден асырмаңыз, 
- креслоның отыратын орнының шағын бөлігінде шоғырланған жоғары динамикалық жүктеме жағдайларын болдырмаңыз, 
- креслода теңселмеңіз және секірмеңіз, 
- ұшқын тиіп кетіп, бұйымның тоқыма бөлігінің тұтануына жол бермеу үшін креслоның жанында ашық от тұтатпаңыз. 
 

4 ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ 
4.1 Жеткізілім жиынтығы келесілерді қамтиды: 

- Қаңқа  

- Жұмсақ элемент 

- Қолдану бойынша нұсқаулық 

- 1 дана. 
- 1 дана. 
- 1 дана. 

  

 

5 БҰЙЫМДЫ ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДАУ 
5.1 Қаптаманы шешіңіз, жиынтықтылықты тексеріңіз. 

5.2 Жұмсақ элементтерді отырғыш аймағына және қаңқа арқасына салыңыз және бау арқылы бекітіп қойыңыз. 

5.3 Креслоны жазық сырт бетіне қойыңыз. Кресло пайдалануға дайын. 

Кресло пайдалануға дайын. 
 

6 БҦЙЫМДЫ ПАЙДАЛАНУ 
6.1 Креслоның сыртқы тҥрі мен атқарымдылығы тҧтынушының пайдалану шарттарын ҧстануына айтарлықтай дәрежеде тәуелденеді. 
6.2 Креслоның беткі қабаттарына кҥтім жасаған кезде жабын материалының сипатына сәйкес келетін қҧралдар мен әдістер қолданылады. 
Тазартқан кезде қатты қҧралдарды қолданбаңыз. . 
Жҧмсақ қҧрғақ мата креслоны ластанғаннан кейін бірден тазарту ҥшін керемет сай келеді. Металлды элементтерді сәл сабынды ерітіндіде 

суланған ысқышпен жууңыз/тазартыңыз. Бҧйымның кез келген бөлігін ластанудан кейін барынша ертерек тазарту ҧсынылады. 
Құрамында хлор бар, қышқылды, абразивтік қоспаларды пайдаланбаңыз. 

6.3 Жҧмсақ элементті кҥту жөніндегі таңбалар: 
 - Қолмен ғана жуыңыз (максималды температурасы 40°С, жҧмсақ режим). 

 - Ағартпаңыз. 
 - Барабанмен кептіруді болдырмаңыз. 

 - Көлеңкеде жіпте кептіріңіз. 
 - Ҥтік табанының температурасы 110°С болған кезде, бусыз, абайлап ҥтіктеңіз. 
 - Қҧрғақтай тазартуға тыйым салынған. 

 

7 САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ 
7.1 Кресло жіберушінің (қабылдаушының) жабылған орынжайларында кемінде +2 °С температура кезінде және салыстырмалы ауа 

ылғалдылығы 45 бастап 70% дейін болған жағдайда сақталуы тиіс. 
Кресло механикалық зақымданулардан және химиялық белсенді заттардың әрекеттерінен қорғалуы тиіс. 
7.2 Кресло барлық жабылған көлік қҧралдарында барлық көлік қҧраладарымен тасымалданады. 
Зақымданудан, ластанудан және атмосфералық жауын-шашыннан қорғау шартында креслоны бір елді мекен шегінде ашық көлік 

қҧралымен тасымалдауға рҧқсат етіледі. 
7.3 Креслоны пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін және одан әрі пайдалану мҥмкін болмаған кезде креслоның қҧрамдас бөліктері кәдеге 

жаратылады. 
 

8 ДАЙЫНДАУШЫНЫҢ КЕПІЛДІКТЕРІ 
8.1 Кереуеттің кепілдікті пайдалану мерзімі - тҧтынушы пайдалану, тасымалдау, сақтау шарттарын сақтағанда нарықтан тыс таратқанда, 

тҧтынушы оны алған кҥннен бастап - 18 ай. 
8.2 Жарамдылық мерзімі – 3 жыл. 
8.3 Өндіруші / Мекен-жайы: «Ольса» ААҚ, 212030, Могилев қ-сы, Гришина  көш., 96 ҥй, БР 
Тел.: (0222) 650-740, 650-732,Факс (0222) 650-741 
Кәсіпорынның сайты: www.olsa.by E-mail: Olsa_ garden@tut.by, сапа менеджменті бөлімі             

Olsa_ otk@tut.by 

8.4 Жеткізуші: «Леруа Мерлен Восток» ЖШҚ, 141031, Мәскеу обл.,  Мытищи қ-сы, 
 Осташковское тас жолы, 1 ҥй, РФ 
8.5 Импорттаушы / Сатушы / Тауардың сапасы бойынша кінәрат-талаптарды 
қабылдауға уәкілетті тҧлға:  «Леруа Мерлен Қазақстан» ЖШС, Қазақстан Республикасы,  
050000, Алматы қаласы, Қонаев көш., 77, «ParkView» БО, 6-қабат, №07 кеңсе. 

http://www.olsa.by/
mailto:Olsa_%20garden@tut.by
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