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تهانينا عىل رشاء مقعد الرفع "احمل وانطلق" من مايفولد.
مايفولد هو مقعد الرفع املحمول األكرث تطوراًا واألصغر حجماً 
الذي تم اخرتاعه عىل اإلطالق. مايفولد أصغر بعرش مرات من 

مقاعد الرفع العادية، ويوفر الدرجة نفسها من األمان*.
نتمنى أن تشعر بالسعادة وبالرضا عن مايفولد، ويرسنا دامئاًا أن 
نسمع من زبائننا وأن نتلقى منهم األفكار، واآلراء، واملقرتحات، 

وكذلك الصور ومقاطع الفيديو.

ميكنكم االتصال بنا بوسائل عدة:

 support@mifold.com

 @mifoldBooster

 www.mifold.com/contact

 pinterest.com/mifold

 facebook.com/mifold

 instagram.com/mifold

*يستند ادعاء السالمة هذا إىل مطابقة مايفولد ملعيار لجنة األمم 
املتحدة االقتصادية ألوروبا 04/44.
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*يستند ادعاء السالمة هذا إىل مطابقة مايفولد ملعيار لجنة األمم 

املتحدة االقتصادية ألوروبا 04/44.

مقدمة حول مقعد الرفع "احمل وانطلق" من مايفولد

ا فهم الطريقة  قبل استخدام مقعد الرفع هذا من املهم جداً
الصحيحة لرتكيب املقعد، وإجالس طفلك عليه بالشكل الصحيح، 

وكذلك التعرف عىل مزايا مقعد الرفع ووظائفه.
ا.  من املهم تكريس وقت كاٍف لقراءة هذه املعلومات وفهمها متاماً

ومن األفضل أن يكون مقعد الرفع "احمل وانطلق" من مايفولد 
أمامك وأنت تقوم بذلك.

قم بقراءة جميع تحذيرات السالمة قبل استعمل مقعد الرفع.

حفظ دليل املستخدم

ا اإلبقاء عىل دليل املستخدم برفقة مقعد احمل  من املهم جداً
وانطلق من مايفولد طوال الوقت. قم بحفظ دليل املستخدم يف 

الفتحة املوجودة عىل طرف مقعد الرفع »احمل وانطلق« من 
مايفولد.

قم بقراءة واتباع جميع التعليمت الواردة يف هذا الدليل، وعىل 
امللصقات املوضوعة عىل هذا املنتج، وكذلك يف دليل مالك السيارة 

حول استخدام مقاعد الرفع وأحزمة املقاعد الخاصة بالسيارة.
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أجزاء مقعد الرفع
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مقعد الرفع

موّجه حزام الحجر  )اليد اليمنى واليد اليرسى(

فتحة حزام الحجر )اليد اليمنى واليد اليرسى(

زر إعتاق موّجه حزام الحجر )اليد اليمنى واليد اليرسى(

رشيط موّجه حزام الكتف

1
2
3
4
5

»احمل وانطلق« من مايفولد
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أجزاء مقعد الرفع

موّجه رشيط الكتف

مشبك موّجه حزام الكتف

وسادة مقعد الرفع

دليل املستخدم
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مقعد الرفع

موّجه حزام الحجر  )اليد اليمنى واليد اليرسى(

فتحة حزام الحجر )اليد اليمنى واليد اليرسى(

زر إعتاق موّجه حزام الحجر )اليد اليمنى واليد اليرسى(

رشيط موّجه حزام الكتف

»احمل وانطلق« من مايفولد



6

تعليامت السالمة

y تعليمت السالمة

y  يفضل دامئاًا أن تستخدم املقاعد الخلفية للسيارة، حتى وإن
كان قانون السري لديك يسمح باستخدامها يف املقاعد 

األمامية.

y  تأكد من قانون السري لديك إذ إن هذه التعليمت قد
تختلف من دولة لدولة.

y  ارجع لدليل املستخدم الخاص بالسيارة للحصول عىل
نصائح بشأن تركيب املقعد يف الجزء األمامي من السيارة.

y  الوسائد الهوائية قد تسبب اإلصابة. ال تستخدم هذا املقعد
عىل مقاعد ركاب مزودة بوسادة هوائية أمامية.

y  يجب تثبيت مقعد “احمل وانطلق” من مايفولد بحيث ال
ا تحت أو بني أي مقاعد متحركة أو  يصبح أي جزء منه عالقاً

يف باب السيارة، وذلك يف ظروف االستخدام العادية 
للسيارة.

y  تأكد من عدم وجود أية أمتعة أو أجسام كبرية غري ثابتة
من شأنها التسبب يف إصابة يف حال وقوع حادث. قد 

تتسبب هذه األجسام يف إصابة الركاب اآلخرين. احرص 
دامئاًا عىل أن تكون هذه األجسام ثابتة يف مكانها.

y  احم معقد الرفع من أشعة الشمس حتى ال تتسبب
األجسام الساخنة يف إصابة طفلك.
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تعليامت السالمة

y  ال تقم بإدخال أي تعديل أو إضافة عىل مقعد السيارة
دون موافقة من جهة مختصة أو من املصّنع، فهذا سيبطل 

صالحية الضمنة.

y  سوائل التنظيف السامة قد تسبب األمراض. احرص عىل
عدم استخدام الكلور، وعىل عدم يك املنتج، وغسله 

بالغسالة الكهربائية، وتجفيفه بالنشافة الكهربائية فهذا قد 
يتلفه.

y  ال ترتك طفلك دون مراقبة وهو يف مقعد الرفع ويف
السيارة.

y  احرص دامئاًا عىل استبدال مقعد الرفع بعد أي حادث حتى
وإن مل تظهر عليه أي عالمات تلف.

y  احفظ مقعد الرفع يف مكان آمن عندما ال يكون طفلك يف 
مقعد السيارة. يف حالة عدم تثبيت مقعد الرفع يف مكانه 

فإنه قد يتسبب يف إصابة يف حال وقوع تصادم. 

y  إن كان لديك أي شك حول الطريقة الصحيحة لرتكيب أو
استخدام مقعد الرفع قم باالتصال مبصّنع مقعد الرفع.

y .عدم االلتزام بهذه التعليمت قد يرض بسالمة طفلك

y  احتفظ بهذه التعليمت مع مقعد الرفع للرجوع إليها
مستقبالاً.
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تجهيز مقعد الرفع

إفتح مقعد الرفع ثم قم بطي الجزء العلوي إىل الخارج.

لفتح موّجهي حزام الحجر قم بسحب زر إعتاق موّجه حزام 
الحجر إىل األمام. إلغالق املوّجهني حرر زر إعتاق موّجه حزام 

الحجر. 

تركيب مقعد الرفع

ا،  ميكن استعمل هذا املقعد لألطفال بعمر حوايل 4 إىل 12 عاماً
وبوزن 15 كغم-36 كغم، بحيث يتم تثبيت الطفل باستخدام 

.ECE R16 حزام بالغني ثاليث النقاط مطابق ملعايري شهادة

مالحظة: مقعد الرفع مصمم الستخدامه فقط مع حزام حجر 
ثاليث النقاط وحزام مقعد عمودي وال ينبغي يف أي وقت من 

األوقات استخدامه مع حزام حجر بنقطتني فقط.
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تجهيز مقعد الرفع

إفتح مقعد الرفع ثم قم بطي الجزء العلوي إىل الخارج.

لفتح موّجهي حزام الحجر قم بسحب زر إعتاق موّجه حزام 
الحجر إىل األمام. إلغالق املوّجهني حرر زر إعتاق موّجه حزام 

الحجر. 
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أخرج موّجهي حزام الحجر وحدد وضعيتهم كم هو مبني يف الرسم.

لتطويل أو تقصري موّجه حزام 
الكتف قم بسحب الرشيط 

باالتجاه املرغوب فيه.

للوصول إىل رشيط موّجه حزام 
الكتف قم بفتح مشبك موّجه 
حزام الكتف عن طريق سحبه.

تأكد من أن موّجه حزام الكتف يف وضعية لألعىل 
وأنه مير عند منتصف كتف طفلك.
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تأكد من أن موّجه حزام الكتف يف وضعية لألعىل أخرج موّجهي حزام الحجر وحدد وضعيتهم كم هو مبني يف الرسم.
وأنه مير عند منتصف كتف طفلك.
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اسحب حزام املقعد الخاص بالسيارة من موضعه ومرره من 
أمام طفلك. أدخل الجزء املخصص للحجر من حزام املقعد 

الخاص بالسيارة من خالل موّجهي حزام الحجر وأدخل لسان 
حزام املقعد يف مشبك السيارة.

ضع طفلك يف وضعية مستقيمة عىل مقعد الرفع، وإن كانت هناك 
حاجة فقم بسحب موّجهي حزام الحجر بحيث يكونان يف أقرب 

نقطة من الطفل ولكن دون أن يلمسا فخذيه. اسحب موّجهي حزام 
الحجر للتأكد من أنهم محكم اإلغالق يف موضعهم.

تركيب مقعد الرفع

تأكد من أن مقعد الرفع يف وضعية مستوية وأنه يرتكز إىل مسند 
الظهر الخاص بالسيارة.
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اسحب حزام املقعد الخاص بالسيارة من موضعه ومرره من 
أمام طفلك. أدخل الجزء املخصص للحجر من حزام املقعد 

الخاص بالسيارة من خالل موّجهي حزام الحجر وأدخل لسان 
حزام املقعد يف مشبك السيارة.

ضع طفلك يف وضعية مستقيمة عىل مقعد الرفع، وإن كانت هناك 
حاجة فقم بسحب موّجهي حزام الحجر بحيث يكونان يف أقرب 

نقطة من الطفل ولكن دون أن يلمسا فخذيه. اسحب موّجهي حزام 
الحجر للتأكد من أنهم محكم اإلغالق يف موضعهم.

تركيب مقعد الرفع
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تأكد من أن الجزء املخصص للحجر من حزام املقعد الخاص بالسيارة 
مير من خالل فتحات حزام الحجر عىل جانبي مقعد الرفع.

قم بإدخال الجزء املخصص للحجر فقط من حزام املقعد الخاص 
بالسيارة من خالل موّجهي الحزام باللون األحمر واملوجودين عىل 

جانبي مقعد الرفع.

تحذير! إذا كان لسان حزام املقعد الخاص بالسيارة محاذيًا 
ملوّجه حزام الحجر أحمر اللون بحيث ال ميكن شد حزام املقعد، 

فهذا الوضع غري مقبول وعليك تغيري وضعية املقعد.

لوضع موّجه حزام الكتف يف موضعه وصل موّجه حزام الكتف 
بالجزء العمودي من حزام املقعد الخاص بالسيارة، وذلك عن 

طريق فتح املشبك وإدخال حزام املقعد. ثم أغلق املشبك.



12

10

15

تأكد من أن الجزء املخصص للحجر من حزام املقعد الخاص بالسيارة 
مير من خالل فتحات حزام الحجر عىل جانبي مقعد الرفع.

تحذير! إذا كان لسان حزام املقعد الخاص بالسيارة محاذيًا 
ملوّجه حزام الحجر أحمر اللون بحيث ال ميكن شد حزام املقعد، 

فهذا الوضع غري مقبول وعليك تغيري وضعية املقعد.
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تخلص من أي تفتل أو ارتخاء يف الحزام بشد حزام الحجر 
ومن ثم بشد الجزء القطري من حزام املقعد للبالغني. تأكد 

من أن الجزء املخصص للحجر فوق حجر الطفل وبأنه مدعوم 
من قبل حوض الطفل.
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أمور أخرية يجب التأكد منها

مهم كانت درجة األمان التي يوفرها مقعد األطفال، ومهم كان 
املقعد محكم الصنع فإن سالمة طفلك تعتمد عىل تأكدك من 

األمور التالية قبل كل رحلة:

y  تأكد من أن مقعد الرفع متجه إىل األمام يف السيارة ويف 
اتجاه القيادة.

y  تأكد من أن حزام املقعد الخاص بالسيارة موصول بالشكل
الصحيح بحزام الكتف ومشبوك مبوّجه حزام الكتف، وبأن 

رشيط الحجر موصول مبوّجهي حزام الحجر باللون األحمر، 
وبأن اللسان موصول باملشبك.

y  تأكد من أن حزام املقعد الخاص بالسيارة غري مفتول أو
مرتخ! 

مهم! إن عدم استخدام مقعد األطفال عىل النحو الصحيح 
سيقلل من الحامية واألمان الذين توفرهام لطفلك.
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معلومات إضافية

ال يسمح باستخدام مقعد الرفع هذا يف الطائرات. ملزيد من 
املعلومات اتصل برشكة الطريان.

للتخلص اآلمن من مقعد الرفع تأكد دامئاًا من أن املقعد مل يعد 
قابالاً لالستعمل. 

مهم! تأكد من إخراج دليل املستخدم من 
الفتحة قبل التنظيف.

تحذير أمان

سوائل التنظيف السامة قد تسبب األمراض. احرص عىل عدم 
استخدام الكلور، وعىل عدم يك املنتج، أو غسله بالغسالة 
الكهربائية، أوتجفيفه بالنشافة الكهربائية فهذا قد يتلف 

الغطاء ويتطلب استبداله.

نصائح للصيانة

إن غطاء مقعد الرفع غري قابل لإلزالة. يف حالة حدوث بقع خفيفة 
قم بتنظيفه باستخدام فوطة مبلولة أو باستخدام محلول صابوين.
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مالحظة 

مقعد الرفع هذا هو نظام "عاملي" لتثبيت األطفال يف السيارة. 
وقد متت موامئته مع ملعايري شهادة ECE R44/04 وهو مناسب 

لالستعمل العام يف السيارات، ومناسب ملعظم مقاعد السيارات.
y  من املرجح أن يكون هذا املقعد مناسباًا إن ذكر مصَنع 

السيارة أن معايري ضبط السيارة تشرتط موامئتها ألنظمة 
مقاعد األطفال »العاملية".

y  ا ألشد معايري تم تصنيف هذا املقعد عىل أنه »عاملي" وفقاً
الضبط رصامة، بينم ال تخضع املوديالت القدمية لهذه 

الرشوط.

y  ال ميكن تركيب مقعد الرفع هذا إال يف السيارات التي
تحتوي عىل أحزمة أمان ثالثية النقاط أو أحزمة قابلة 
للشد تنطبق عليها معايري UN/ECE رقم 16 أو معايري 

أخرى ممثلة.

إن كانت لديك أية شكوك قم باالتصال مبصّنع مقعد الرفع.



مقعد الرفع »احمل وانطلق«®
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