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I. التجمیع
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افتح اإلطار: انظر إلى الصورة A. أمسك المقبض بید واحدة. اضغط على الزر 1، 
وفي نفس الوقت، اضغط على الزر 2. اسحب العربة إلى األعلى حتى تنفتح بالكامل. 

انظر إلى الصورة B وC وD. ارفع المظلة من جدید - كما في الصورة E - إلى 
الخلف واألعلى. ثم قم بتمدید المصد - كما في الصورة F - حتى یزداد طول اإلطار. 

رّكب العجلة األمامیة: انظر إلى الصورة G. أدخل العجلة األمامیة في الثقب 
البالستیكي للعجلة األمامیة حتى تسمع صوت تّكة. ثم قم بتركیب وإحكام العجلة 

األمامیة. انظر إلى الصورة H. عندما اتخذت المظلة الوضعیة المفتوحة، فإن المنصة 
تكون قد ُركِّبت.



II. إرشادات االستخدام
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ضبط مسند الظھر.1
 للرفع: أمسك السیر الخاص بإمالة المسند بیٍد، وادفع بیدك األخرى، عامل الضبط إلى األعلى حتى یرتفع مسند الظھر. لإلمالة . إلى 
الخلف: اسحب عامل الضبط الخاص بإمالة المسند إلى األسفل حتى ینخفض مسندالظھر. یمكن ضبط مسند الظھر ھذا في أي درجة 

تحتاج لھا.

2. استخدام المصد
اضغط مع االستمرار على الزر. یمكن طي المصد إلى الداخل أو الخارج.

الزر

الزر

اضغط على الزر فوق المصد،  .3   
وفي نفس الوقت، اسحبھ إلى األعلى 
حتى یخرج من العربة. اضغط على 
الزر فوق المصد وأدخل المصد في 

مكانھ. ثم اضغط على الزر حتى 
یندفع. في ھذه الحالة، یكون المصد   

. قد تم تركیبھ وتثبیتھ

1

2
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الزر

5. استخدام الفرملة:
للفرملة، اضغط على ذراع فرملة العجلة. عندما ُسمع صوت تّكة، فقد أُقفلت 

العربة. للتحریر، اسحب ذراع الفرملة الخلفیة إلى األعلى، عندما ُسمع صوت 
تّكة، یمكنك استخدام العربة.

6. مسند القدم:
لتنظیم مستوى مسند القدم، اسحب الزر على الجانبین إلى الخارج حتى ینخفض 

مسند القدم.
لتنظیم مسند القدم في وضعیة أعلى، یكفیك رفع مسند القدم.

7. تنظیم الكرسي:
بدایًة قم بتنظیم مسند الظھر في وضعیة الجلوس. ارفع مسند القدم. ثم اسحب الزر القابل 

للضبط تحت الكرسي. یمكن تنظیم الكرسي في اتجاھات مختلفة. بإمكانك ضبط ھذا الكرسي 
. على أي درجة. في أثناء االستخدام، بمقدورك ضبط الكرسي في أي اتجاه

النقاط: 1. مع ضبط الكرسي على زاویة 180 درجة، یمكن تثبیت الكرسي في االتجاه 
. العادي أو المعاكس

2. إنما من خالل استخدام الزر القابل للضبط، یمكن ضبط الكرسي. باإلمكان الضبط على 
. درجات أخرى، ولكن ال ُیثبَّت الكرسي فیھا

الزر القابل للضبط المسند القدم

4.  تفكیك العجلة األمامیة:
اضغط على الزر الجانبي واسحبھ إلى 

الخارج. فستنفصل العجلة األمامیة.
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قاعدة جیب الکرسي

A B DC
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8. تفكیك الكرسي وتركیبھ:
انظر إلى الصورة A. اضغط على 

الزر تحت قاعدة جیب الكرسي، وفي 
نفس الوقت، اسحب المقبض إلى 

الخارج حتى یتحرر الكرسي. واآلن قم 
بإزالة الكرسي.

بعد سماع صوت تّكة، یكون تركیب 
الكرسي قد انتھى.

9. الطي:
انظر إلى الصورة A. بدایًة قم بطّي المصد والمظلة. اضغط على المظلة - كما في الصورة A -. اضغط على الزر فوق 

المقبض. بدایًة اضغط على الزر 1، وفي نفس الوقت، على الزر 2. ثم ادفع المقبضین إلى األمام واألسفل حتى تقفل 
العربة آلًیا وتنتصب قائمًة..

10. حزام األمان:
لتأمین حزام الكرسي، قم بتوصیل ألسنة سیور الكتفین باإلبزیم حتى تسمع 

صوت تّكة. في ھذه الحالة، یمكنك التأكد من كون الحزام قد تم تأمینھ.

لتحریر حزام الكرسي، اضغط على الزر فوق اإلبزیم، وبیدك األخرى، 
اسحب جانَبي كل لسان.

انتباه: یجب استخدام حزام األمان بالشكل الصحیح.
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تحذیر!

ُیرجى اّتباع ھذه اإلرشادات بدقة قبل استخدام عربة األطفال ألول مرة. فذلك یضمن االستخدام اآلمن للمنتج 
ویعّرفك بجمیع خصائصھ الموجودة بمتناول یدك.

. 1. ال تترك إطالًقا طفلك بدون مراقبة
. 2. ال ترفع إطالًقا عربة األطفال والطفل فیھا

. 3. ال تقم إطالًقا بضبط عربة األطفال وطفلك فیھا
. 4. تأكد قبل االستخدام من أن جمیع أدوات اإلقفال قد تم تعشیقھا

. 5. لتجنب ظھور الجروح، تأكد من أن طفلك غیر متواجد في الجوار في أثناء تفكیك ھذا المنتج وطّیھ
. 6. ال تسمح لطفلك باللعب بھذا المنتج

7. استخدم دوًما نظام التقیید. إن الحلقات الخاصة بتوصیل حزام إضافي، موجودة في كل جانب بجوار 
ن. حزام األما

ر. 8. ال یناسب ھذا المنتج، الركض أو التزحلق أو أي نشاط ریاضي آخ
. 9. ال یناسب ھذا المنتج نوَم الطفل فیھ طوال اللیل. فقد یتعرض طفلك لخطر اإلصابة أو جروح جدیة

ل. 10. أي ِحمل یوضع على المقبض أو مسند الظھر أو الجوانب، یؤثر على ثبات عربة األطفا
11. لتجنب خطر االختناق، أبعد جمیع األكیاس ومواد التغلیف البالستیكیة عن متناول أیدي األطفال 

ر. والصغا
ل. 12. ال تستخدم الساللم أو المصعد إطالًقا وطفلك في عربة األطفا

ل. 13. تأكد دوًما من تعشیق الفرملة بشكل كامل قبل ترك عربة األطفا
رده. 14. ال تسمح لطفلك إطالًقا بالدخول إلى عربة األطفال أو بالخروج منھا بمف

ر! 15. أبعد عربة األطفال عن النا
16. تأكد من أن عربة األطفال أو وحدة الكرسي أو مكونات التوصیل بكرسي األطفال الخاص بالسیارة 

. قد تم تعشیقھا قبل االستخدام بالشكل الصحیح
ا. 17. تم تصمیم عربة األطفال ھذه خصیًصا لألطفال من سن 0 شھر حتى 48 شھًر

وس. 18. ال تناسب عربة األطفال ھذه، األطفال تحت 6 أشھر عند استخدامھا في وضعیة الجل
19. الحد األقصى للوزن المسموح بھ بالنسبة إلى عربة األطفال ھو 22 كیلوغراًما، والحد األقصى 

ت. للوزن المسموح بھ بالنسبة إلى جیب التخزین ھو 3 كیلوغراما
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لتجنیب طفلك خطر التعرض للجروح، ُیرجى فحص عربة األطفال وصیانتھا بشكل دوري.

لتنظیف األجزاء المصنوعة من القماش، استخدم الفرشة أو غیرھا من أدوات التنظیف، ولتنظیف سائر األجزاء، استخدم 
. الصابون أو المنظفات المنزلیة

تحقق مما إذا كانت ھناك براٍغ مرتخیة أو مكونات متضررة أو خرق في األجزاء المصنوعة من القماش. وعند الحاجة، قم 
. باستبدال المعیب منھا. أجِر اإلصالح والترمیم بالتوافق مع اإلرشادات حصًرا

Ⅲ. تحذیرات االستخدام!

افحص بانتظام، البراغي والمسامیر اللولبیة ومسامیر البرشام وأدوات التثبیت حتى تتأكد من أنھا قد ُربطت بأمان وإحكام.

احرص على عدم السماح للطفل بالصعود إلى حاجز الحمایة من أجل الخروج، أو بالوقوف على الكرسي. ال تستخدم عربة 
. األطفال في المناطق الخطرة، مثل األرضیات المنخفضة والمرتفعة أو بالقرب من الموقد

تجنب تخزین عربة األطفال في األماكن الرطبة أو الباردة أو البیئات بدرجات حرارة مرتفعة. احفظ العربة بعیدًة عن 
. النیران أو أي مصدر ناري ومصادر الحرارة القویة

. اّتبع دوًما إرشادات الجھة المصّنعة

وضُع أي أحمال فوق المقبض و/أو خلف مسند الظھر و/أو جوانب الجھاز، یؤثر على ثبات الجھاز. ھذا الجھاز یجب 
. استخدامھ مع طفل واحد وفي الغرض المصّمم من أجلھ

یجب عدم استخدام اإلكسسوارات غیر المصّدقة من قبل الجھة المصّنعة.

Ⅳ. الصیانة



Parts list
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1. المظلة
2. الكرسي
د 3. المص

ن 4. إبزیم األما
5. الدّواسة

ن 6. العجلتان األمامیتا
ض 7. المقب

ن 8. العجلتان الخلفیتا
9. السلّة

10. ذراع الفرملة
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