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حول هذا المستند- 	
 تحذير! دليل االستخدام هذا جزٌء من المنتج ويساهم في تحقيق استخداٍم آمن. ويمكن 

أن يؤّدِي عدُم مراعاته إلى إصاباٍت خطيرة قد تُفضي إلى الموت. وال تستخدم المنتج في 
حالة وجود نقاط غامضة أو مبهمة وتواصل مع التاجر المتخصص على الفور.

اقرأ دليل االستخدام.	 
احفظه مع المنتج للرجوع إليه الحقًا.	 
أرفق دليل االستخدام مع المنتج طالما ُسلِّم إلى الغير.	 

معلومات االتصال
ه إلينا باالتصال عندما تراوُدك أسئلة. توجَّ

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA
www.britax-roemer.com

hello@britax-roemer.com
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 +49 )0( 8221 3670 199  Germany

BRITAX Excelsior Limited
 1 Churchill Way West

Andover
Hampshire SP10 3UW

 +44 )0( 1264 386034  United Kingdom

BRITAX Nordiska Barn AB
Jörgen Kocksgatan 4

SE-211 20 Malmö
Sweden
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عّلقة الحمل 
:Cو Bو A ق علّقة الحمل في ثلث مواضع يمكنك أن تعّشِ

A - للحمل وللنقل في السيارة.
B - إلدخال طفلك.

C - للوقوف اآلمن خارج السيارة.

1 ضبط علّقة الحمل 
أبِق كل الزرين المتأرجحين مضغوطين.	 
أرجح علّقة الحمل إلى الموضع المرغوب.	 
أطلق األزرار المتأرجحة.	 
تأكَّد من أن علّقة الحمل ُمعشَّقة.	 

ر حجم المقعد ُمصغِّ
ر المقعد، إذا كان الطفل ال يزال صغيًرا جًدا. استخدم ُمصغِّ

2 ر حجم المقعد  استخدام ُمصغِّ
اضغط الزر األحمر، كي تفتح قفل الحزام.	 
ر حجم المقعد في جراب الرضيع.	  ضع ُمصغِّ
ه الجزء المملوء بالكتل المطاطية إلى األسفل. 	 يجب أن يُوجَّ

ر حجم المقعد من أسفل أحزمة الكتفين.	  مرر الجزء السفلّي من ُمصغِّ
ر حجم المقعد ملصق لمسند ظهر جراب الرضيع.	  تأكَّد من أن ُمصغِّ

أحزمة الكتفين
يضمن مسند الرأس المضبوط بصورةٍ صحيحة توفير حمايٍة مثلى للطفل في جراب الرضيع. ويكون مسند الرأس 

مضبوًطا بصورةٍ صحيحة، عندما تقع فتحات الخروج ألحزمة الكتفين تقريبًا بعرض إصبعين )25 مم( أسفل 
ارتفاع كتفّي الطفل.

4 إرخاء أحزمة الكتفين 
أبِق على زر تعديل الضبط مضغوًطا.	 
اسحب كل حزامّي الكتفين إلى األمام.	 
أطلق زر تعديل الضبط.	 

3 تعديل ضبط أحزمة الكتفين 
اضغط الزر األحمر، كي تفتح قفل الحزام.	 
اضغط على زر تحرير أحزمة الكتفين وأزحها.	 
يقع زر التحرير على الجانب الخلفّي من جراب الرضيع. 	
يجب أن تقع فتحات خروج أحزمة الكتفين بعرض إصبعين تقريبًا )25 مم( أسفل ارتفاع كتفّي الطفل. 	

تأكَّد من أن زر تعديل الضبط ألحزمة الكتفين ُمعشٌَّق.	 

5 شد أحزمة الكتفين 
اسحب حزام تعديل الضبط إلى الخارج في خٍط مستقيم.	 
ال تسحب حزام تعديل الضبط إلى األعلى أو األسفل. 	

ربط الطفل بالحزام
 	4 أرخِ أحزمة الكتفين. انظر فصل "أحزمة الكتفين"، الصفحة 1. 

 	6 اضغط الزر األحمر، كي تفتح قفل الحزام.
أمل قفل الحزام إلى األمام.	 
ضع الطفل في جراب الرضيع.	 
تجنَّب الملبس السميكة تحت الحزام. 	

مرر أحزمة الكتفين فوق كتفّي الطفل.	 

 تحذير! تأكَّد من أن أحزمة الكتفين ليست ملتوية أو معكوسة.

 	7 أدمج كل لساني قفل الحزام.  
ق ألسنة قفل الحزام في قفل الحزام.	  عّشِ
تتعشَّق ألسنة قفل الحزام في بصوٍت مسموع. 	

 	5 اسحب حزام تعديل الضبط إلى الخارج في خٍط مستقيم. 
ال تسحب حزام تعديل الضبط إلى األعلى أو األسفل. 	

تستقر أحزمة الكتفين ملصقةً لجسد الطفل. 	

 تحذير! تأكَّد من أن أحزمة الخصر تمُر غائرةً قدر اإلمكان فوق فخذ الطفل.

8 فك الحزام عن الطفل 
اضغط الزر األحمر لفتح قفل الحزام. 	 
أخرج الطفل.	 

الغطاء الحاجب للشمس
يحمي الغطاء الحاجب للشمس رأس الطفل من أشعة الشمس. يمكن فرده وطيه مع علّقة الحمل.

9 إزالة الغطاء الحاجب للشمس 
حل األزرار االنضغاطية الجانبية.	 
فك الحافة اإلطارية المرنة.	 
أنزل عراوي الغطاء عن كل جانبّي علَّقة الحمل.	 
أنزل مشبك الغطاء الحاجب للشمس.	 

10 تركيب الغطاء الحاجب للشمس 
علِّق عراوي الغطاء على الجهة اليمنى واليسرى لعلَّقة الحمل.	 
اسحب الحافة اإلطارية المرنة فوق نهاية رأس حافة جراب الرضيع.	 
ثبِّت الحافة اإلطارية المرنة جانبيًا باستخدام األزرار االنضغاطية.	 

11 شحن المركم 
	 .)BABY-SAFE iSENSE( فقط مع بيبي سيف أي سينس

 تحذير! خطر االنفجار والحرق الكيميائّي. يمكن أن يؤدي االستخدام غير الملئم إلى إلحاق الضرر بالمركم. 
ال تغمر المركم في الماء.	 
أبِق المركم بعيًدا عن النار.	 
احِم المركم من السخونة المرتفعة. التزم بمراعاة درجات الحرارة الموصى بها للستخدام والتخزين.	 
ال تزل المركم أبًدا أو تعّدله أو تستبدله. يمكن أن ينفجر أو يُطلق مواد سامة.	 
ل من بنيته.	  إذا تضرر المركم، أو شابته تشوهات أو تشققات، فل تحطمه، وال تعّدِ
إذا فقد المركم سائلً إلكترونيًا، فتجنَّب أي تلمٍس مع السائل الحارق للغاية. واستشر طبيبًا على الفور في 	 

حالة التلمس مع العينين أو الجلد.

اشحن المركم كاملً قبل االستخدام للمرة األولى. تُنشط عملية الشحن األولى وظائف الضوء. استخدم كابل 
الشحن المرفق لشحن المركم. وهذا يضمن فترة العمر االفتراضّي المبيَّنة للمركم. وال تشحن المركم إال عند 

درجة حرارة للمنطقة المحيطة من +10 إلى +40° م. ال تضع أجساًما غريبة في مقبس الشحن. ويتمتع المركم 
بعمر افتراضي ال يقل عن 500 دورة شحن.

 	.USB-C ل كابل الشحن بواحدةٍ من وصلتي شحن وّصِ
توجد وصلة شحن USB-C عند كل عنصر استعمال. 	

 تحذير! خطر االختناق. ال تمرر كابل الشحن فوق مقعد الطفل. أخرج كابل الشحن من مقعد الطفل. 
ل كابل الشحن بمهايئ USB من فئة 5 فلط.	  وّصِ
عندما تضيء لمبة الليد الحمراء باستمرار، يتم شحن المركم. 	

عندما تتوقف لمبة الليد الحمراء عن اإلضاءة، يكون المركم مشحونًا بالكامل. 	

أزل كابل الشحن، واحتفظ به بعيًدا عن متناول األطفال )مثلً في صندوق التابلوه(.	 
أعد شحن المركم، بمجرد انخفاض حالة الشحن.	 
يمكنك التحقق من حالة الشحن. اضغط على أي زر. عندما تومض لمبة الليد الحمراء ثلث مرات ببطء،  	

تكوُن حالة الشحن منخفضة.
يمكن استخدام اإلضاءة الداخلية وضوء التركيب وضوء السلمة أثناء عملية الشحن. 	

12 اإلضاءة الداخلية 
	 .)BABY-SAFE iSENSE( فقط مع بيبي سيف أي سينس
يختلف استعمال بيبي سيف أي سينس )BABY-SAFE iSENSE( عن دوال فكس أي سينس  	

.)DUALFIX iSENSE(
يمكن التحكُّم في اإلضاءة الداخلية يدويًا إما من خلل عنصر االستعمال األيسر أو األيمن. ويمكن فضلً عن ذلك 

تفعيل إطفاء متأخر. وأثناء ذلك ينطفئ الضوء تلقائيًا بعد دقائق قليلة.
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تشغيل الضوء وإطفاؤه
اضغط الزر العلوّي لوهلٍة قصيرة.	 
يشتغل الضوء. 	

اضغط الزر العلوّي لوهلٍة قصيرة مجدًدا في غضون دقائق قليلة.	 
ترتفع شدة الضوء. 	

يمكن رفع شدة الضوء مرتين. ضغطةٌ أخرى على الزر العلوّي تُطفئ الضوء. 	
إذا كان الضوُء ُمشغَّلً وضغطت بعد دقائق قليلة على الزر العلوّي، ينطفئ الضوء عندئٍذ. 	

تفعيل اإلطفاء المتأخر
أبِق الزر العلوّي مضغوًطا حتى يومض الضوء مرةً واحدة.	 
يُفعَل اإلطفاء المتأخر. 	

ينطفئ الضوء تلقائيًا بعد دقائق قليلة. 	

13 ضوء التركيب والسلمة 
	 .)BABY-SAFE iSENSE( فقط مع بيبي سيف أي سينس
يمكن تنشيط الوضع اآللي بعد عملية الشحن األولى. 	

م ضوء التركيب الدعم عند تركيب المنتج. ومن خلل ضوء السلمة تصبح مرئيًا لمستخدمي الطريق  يُقّدِ
اآلخرين. ويُشغَّل كل الضوئين ويُطفئان تلقائيًا بواسطة مستشعرات. تتفاعل المستشعرات مع الحركة والظلم 

ومع المحطة المتوافقة فليكس بيز أي سينس )FLEX BASE iSENSE( وكذلك مع مهايئ بريتاكس رومر 
.)SMILE III( المتوافق لعربة األطفال سمايل ثري )BRITAX RÖMER(

تفعيل الوضع اآللي
اضغط الزر السفلّي لوهلٍة قصيرة.	 
الوضع اآللي ُمفعَّل. 	

ب جراب الرضيع بواسطة حزام بثلث نقاط تثبيت، نوصي من ثم بإلغاء تفعيل الوضع اآللي. 	 عندما ترّكِ
تشغيل الضوء يدويًا

يمكنك تشغيل ضوء التركيب وضوء السلمة يدويًا إما عبر عنصر االستعمال األيسر أو األيمن. كي تتسنى لك 
 إمكانية تشغيل الضوء يدويًا، يجب أن يكون الوضُع اآلليُّ ُمفعَّلً. وبمجرد أن تنتزع مقعد الطفل من محطٍة

ما أو من عربة أطفال، يتوقف تفعيل الوضع اليدوّي.
اضغط الزر السفلّي لوهلٍة قصيرة.	 
يشتغل ضوء السلمة. 	

يشتغل ضوء التركيب. 	
اضغط الزر السفلّي لوهلٍة قصيرة مجدًدا.	 
يبقى ضوء السلمة ُمشغَّلً. 	

ينطفئ ضوء التركيب. 	
اضغط الزر السفلّي لوهلٍة قصيرة مجدًدا.	 
ينطفئ ضوء السلمة. 	

يشتغل ضوء التركيب. 	
اضغط الزر السفلّي لوهلٍة قصيرة مجدًدا.	 
يتوقف تفعيل الوضع اليدوي. 	

الوضع اآللي ُمفعَّل. 	
إلغاء تفعيل الوضع اآللي

أبِق الزر السفلّي مضغوًطا لمدة ثانيتين.	 
الوضع اآللي غير ُمفعَّل. 	

يتوقف تفعيل ضوء التركيب والسلمة. 	

إطفاء ضوء التركيب والسلمة يدويًا
طالع "إلغاء تفعيل الوضع اآللي". 	

الغرض من االستخدام- 	
.R129/03 م هذا المنتج واُختبر واُعتمد وفقًا لمتطلبات المعيار األوروبي لتجهيزات سلمة األطفال ُصّمِ

ال يُسمح باستخدام هذا المنتَج إال لتأمين طفل في السيارة أو في الطائرة أو على عربة أطفال.

ه إلى الخلف ًها موجَّ ال يُستخدم المنتج أبًدا ُموجَّ
إلى األمام.

40 - 83 سمطول القامة
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دليل االستخدام
BABY-SAFE iSENSE

BABY-SAFE 3 i-SIZE
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40 - 83 سم
≥ 18 كجم



إرشادات األمان- 	
ض لإلصابة بسبب تضرر مقعد الطفل خطر التعرُّ

في حالة وقوع حادثة مع بسرعة تصادم تتجاوز 10 كم/ساعة قد يتعرض مقعد الطفل للضرر في ظل ظروٍف 
معينة، دون أن تكون هذه األضرار واضحة بشكٍل مباشر. وفي حالة وقوع حادٍث آخر، يمكن أن تكون النتيجةُ 

إصاباٍت بالغة.
استبدل المنتج بعد وقوع حادث.	 
اطلب فحص المنتج المتضرر )حتى وإن سقط على األرض(.	 
افحص كل األجزاء المهمة بانتظام للكشف عن وجود أضرار. 	 
نات الميكانيكية تؤدي وظيفتها بامتياز.	  تأكَّد أن كل الُمكّوِ
ال تدهن أجزاء المنتج بالشحم أو الزيت أبًدا.	 
تخلَّص من المنتج المتضرر كما ينبغي.	 

نات الساخنة خطر االحتراق بسبب الُمكّوِ
نات المنتج بفعل أشعة الشمس. بشرة األطفال حساسة، ويمكن أن تُصاب بفعل ذلك. يمكن أن تسخن ُمكّوِ

ض ألشعة الشمس المباشرة المكثَّفة، طالما ليس مستخدًما.	  احِم المنتج من التعرُّ

ض لإلصابة بسبب التركيب الخاطئ خطر التعرُّ
ب المنتج أو اُستخدم على خلف ما هو موصوف في دليل االستخدام، فربما تحدث إصاباٌت جسيمة قد  إذا ُرّكِ

تُفضي إلى الموت.
ه في اتجاه السير.	  ال يُستخدم إال على مقعد سيارة ُموجَّ
التزم بمراعاة توجيهات كتيب السيارة واتبعها.	 

ض لإلصابة بسبب الوسادة الهوائية األمامية خطر التعرُّ
الوسائد الهوائية ُمخصَّصة إلرجاع البالغين إلى الوراء. ويمكن أن يؤدي استخدام وسادة هوائية أمامية مع جراب 

الرضيع إلى إصاباٍت مميتة.
أوقف تفعيل الوسادة الهوائية األمامية.	 
التزم بمراعاة توجيهات كتيب السيارة واتبعها.	 

ض لإلصابة أثناء االستخدام خطر التعرُّ
يمكن أن ترتفع درجة الحرارة بسرعة وبوتيرةٍ خطيرة داخل سيارة. وفضلً عن ذلك يمكن أن يكون النزول على 

جانب الطريق خطيًرا.
ال تترك الطفل في السيارة وحده دون مراقبة أبًدا.	 
ال تثّبت وحدة الجلوس أو تنزعها إال من جهة الرصيف.	 

نة ض لإلصابة بسبب أغراض غير ُمؤمَّ خطر التعرُّ
نين الركاب اآلخرين لإلصابة في حالة الفرملة الطارئة أو عند  ض األغراض واألشخاص غير الُمؤمَّ يمكن أن تعّرِ

وقوع حادث. 
ن الطفل أبًدا من خلل التثبيت بالحزام على حجرك.	  ال تؤّمِ
ق مثلً المقعد الخلفّي القابل للطي(.	  ثبِّت مساند الظهر لمقاعد السيارة )عّشِ
ن كل األغراض الثقيلة أو ذات الحواف الحادة في السيارة )مثلً على الرف الخلفي(.	  أّمِ
ال تضع أغراًضا في منطقة األقدام.	 
تأكَّد أن كل األشخاص في السيارة مربوطون بحزام باألمان.	 
ٌن دائًما داخل السيارة، حتى وإن لم يكن هناك طفل منقول.	  تأكَّد أن المنتَج ُمؤمَّ

ض لإلصابة بسبب غياب غطاء المقعد خطر التعرُّ
ل لمقعد الطفل. وإذا لم يُستخدم غطاء المقعد، فقد يؤدي ذلك إلى إصاباٍت  ن سلمة ُمكّمِ يعتبر غطاء المقعد ُمكّوِ

جسيمة قد تفضي إلى الموت.
 	.)BRITAX RÖMER( اقتصر على استخدام أغطية المقاعد البديلة األصلية من بريتاكس رومر
تحصل على أغطية المقاعد البديلة من تاجرك المتخصص.	 

ض إلصابة في العمود الفقرّي خطر التعرُّ
جراب الرضيع ليس ُمخصًَّصا لحماية الرضيع على الدوام. وتمثِّل الوضعية نصف الجالسة في جراب الرضيع 

دائًما إثقاالً على العمود الفقرّي للطفل. 
اقطع رحلت السيارة الطويلة عن المعتاد.	 
أخرج الطفل من جراب الرضيع ألكثر عدد ممكن من المرات.	 
ال تترك الطفل خارج السيارة في جراب الرضيع.	 
فهو مناسب فقط للرحلت القصيرة كنظام تحرك مع عربة أطفال. بالنسبة للرحلت الطويلة مع عربة أطفال 	 

نوصي باستخدام حقيبة حمل األطفال أو ملحق السيارة الرياضي.

تجنَّب حدوث أضرار في المنتج
المنتج ليس لعبة.	 
انتبه إلى أال يعلق المنتج بين أغراٍض صلبة )باب سيارة، قضبان المقاعد، وما شابهها(.	 

أبعد المنتج عن: الرطوبة والبلل والسوائل والتراب ورذاذ الملح.	 
ال تضع أغراًضا ثقيلة على المنتج.	 

ض لإلصابة بسبب تعديٍل غير مسموحٍ به خطر التعرُّ
يُلغَى االعتماد حالما تغيِّر شيئًا في هذا المنتج. وال يُسمح بإجراء التغييرات إال من جانب الشركة الُمصنِّعة. 

نًا مهًما في المنتج. وتعتبر الملصقات على المنتج ُمكّوِ
ال تُنفِّذ أيَّ تغييرات.	 
ال تُزل الملصقات.	 

تتجنَّب حدوث أضرار في السيارة
يمكن أن تتضرر األغطية الحساسة لمقاعد السيارة.	 
استخدم مفرش مقعد الطفل من بريتاكس رومر )BRITAX RÖMER(. ويمكن الحصول عليه بصورةٍ منفصلة.	 

استخدم في السيارة- 	
A تأمين جراب الرضيع بالحزام

)Universal Belted(

اختيار موضع جلوس مناسب- 	

 تحذير! انتبه إلى توجيهات دليل التشغيل للسيارة واتبعها.
ن جراب الرضيع أبًدا باستخدام حزام ثنائي النقاط.  تحذير! ال تؤّمِ

تعتبر مقاعد السيارة ذات اعتماد أي سايز )i-Size( مناسبة. 	
تعتبر مقاعد السيارة ذات حزام بثلث نقاط تثبيت واعتماد ECE R16 )أو معيار مماثل( مناسبة. 	
هة في اتجاه السير. 	 ال يُسمح إال باستخدم مقاعد السيارة الُموجَّ
يُوقف تفعيل الوسادة الهوائية األمامية لمقعد السيارة المختار. 	

	 -14 ضبط موضع جراب الرضيع  
يُربط الطفل بالحزام في جراب الرضيع. انظر فصل "ربط الطفل بالحزام"، الصفحة 1. 	
أحزمة الكتفين مضبوطة بصورةٍ صحيحة. انظر فصل "أحزمة الكتفين"، الصفحة 1. 	
علّقة الحمل مضبوطة على الموضع A. انظر فصل "علّقة الحمل"، الصفحة 1. 	

ضع جراب الرضيع على مقعد السيارة في عكس اتجاه السير.	 
ينظر الطفل إلى الخلف. 	

	 -15 تثبيت حزام الحوض  
مرر حزام مقعد السيارة فوق جراب الرضيع.	 
ق لسان قفل الحزام في قفل حزام مقعد السيارة.	  عّشِ
ضع حزام الحوض في أدلة الحزام ذات اللون األخضر الداكن على جانبّي حافة جراب الرضيع.	 
ال تلوي حزام الحوض. 	

اجذب الحزام القطرّي.	 
يكون حزام الحوض مشدوًدا. 	

تحقق من موضع قفل حزام مقعد السيارة. إذا كان قفل حزام مقعد السيارة في دليل الحزام األخضر الداكن 	 
أو أمامه، فلن يتم تحرير موضع الجلوس هذا. اختر موضع جلوس آخر.

ه إلى التاجر المتخصص. 	 إذا راودك شٌك في التركيب الصحيح للمقعد، فتوجَّ

	 -16 تثبيت الحزام القطري  
اسحب الحزام القطري خلف نهاية رأس جراب الرضيع.	 
مرر الحزام القطري في حامل الحزام ذي اللون األخضر الفاتح.	 
ال تلوي الحزام القطري. 	

شد الحزام القطري.	 

الفحص قبل كل استخدام
ن عكس اتجاه السير.	  جراب الرضيع مؤمَّ

يُوقف تفعيل الوسادة الهوائية األمامية في حالة وجودها.	 

ن باستخدام حزام بثلث نقاط تثبيت.	  جراب الرضيع مؤمَّ

يمر حزام الحوض من خلل دليلي الحزام ذوي اللون األخضر الداكن.	 

يمر الحزام القطرّي من خلل حامل الحزام األخضر الفاتح.	 

ال يقع قفل حزام مقعد السيارة ال داخل دليل الحزام األخضر الداكن وال أمامه.	 

حزام مقعد السيارة مشدود بإحكام وغير ملتٍو.	 

 	.A علَّقة الحمل في الموضع العلوّي
أحزمة الكتفين مضبوطة بشكل صحيح.	 
الطفل مربوط بالحزام بشكل صحيح.	 

17 إخراج جراب الرضيع من السيارة  
أخرج الحزام القطري من حامل الحزام األخضر الفاتح.	 
افتح قفل حزام مقعد السيارة.	 
أخرج حزام الحوض من أدلة الحزام الخضراء الداكنة.	 
يمكن انتزاع جراب الرضيع اآلن. 	

نًا دائًما داخل السيارة، حتى في حالة عدم نقل أي أطفال.  تحذير! يجب أن يكون جراب الرضيع مؤمَّ

B تأمين جراب الرضيع بالمحطة القاعدية
)i-Size universal ISOFIX(

 تحذير! ال يُسمح باستخدام هذا المنتَج إال مع المحطة القاعدية فليكس بيز أي سينس
.)FLEX BASE iSENSE(

التزم بمراعاة دليل استخدام فليكس بيز أي سينس )FLEX BASE iSENSE(، واتباع ما ورد فيه.	 
	 .FLEX BASE iSENSE تثبيت جراب الرضيع موصوف في دليل استخدام

استخدم مع عربة األطفال- 	
يمكن استخدام جراب الرضيع هذا كنظام سفر على كل شاسيهات عربات األطفال المعتمدة لجرابات الرضع من 

بريتاكس رومر )BRITAX RÖMER(. وال يُسمح باالستخدام إال للستعمال الخاص.
ال تنقل إال طفلً واحًدا.	 
اربط الطفل في جراب الرضيع بالحزام دائًما.	 
ال تسمك جراب الرضيع أبًدا كي ترفع عربة األطفال أو لدفعها.	 
ال تستخدم باالرتباط مع شاسيهات أخرى لعربات األطفال.	 

18 تأمين جراب الرضيع على عربة األطفال  
التزم بمراعاة دليل استخدام عربة األطفال واتباع ما ورد فيه.	 
ق مكابح عربة األطفال.	  عّشِ
اضبط موضع جراب الرضيع فوق عربة األطفال في عكس اتجاه السير.	 

 تحذير! ال تحاول أبًدا تثبيت جراب الرضيع في اتجاه السير على عربة األطفال.
ق نقاط التركيب السريعة لجراب الرضيع على ألسنة التثبيت على كل الجانبين.	  عّشِ
تتعشَّق بصوٍت مسموع. 	

تحقَّق مما إذا كان جراب الرضيع ُمعشَّقًا بصورةٍ آمنة. حاول رفع جراب الرضيع. إذا لم يتحرر من عربة 	 
األطفال فهذا يعني أن جراب الرضيع معشق بصورة آمنة.

19 فصل جراب الرضيع عن عربة األطفال  
التزم بمراعاة دليل استخدام عربة األطفال واتباع ما ورد فيه.	 
ق مكابح عربة األطفال.	  عّشِ
تأكد من ضبط علّقة الحمل على الموضع A. انظر فصل "علّقة الحمل"، الصفحة 1.	 
اسحب زر فك القفل الرمادي واستمر في ذلك.	 
أمسك جراب الرضيع بقوة، وافصله عن عربة األطفال.	 

استخدم في الطائرة- 	
ال يُسمح باستخدام هذا المنتَج إال على موضع جلوس راكب، اعتمدته شركة الطيران لهذا الغرض.

موضع الجلوس المناسب للراكب يشير إلى اتجاه الطيران. 	
ال يمتلك موضع جلوس الراكب المناسب وسادةً هوائية. 	

في حالة إجلء الطوارئ
أخرج الطفل من جراب الرضيع.	 
اتبع توجيهات طاقم الرحلة.	 

أثناء الرحلة
أخرج الطفل من جراب الرضيع ألكثر عدد ممكن من المرات. 	 
رة الرضع الخاصة بشركة الطيران  	 خفِّف الحمل عن عموده الفقرّي خارج مراحل الهبوط األولى: استخدم أّسِ

في حالة األطفال أصغر من 4 شهور.
ٌن دائًما داخل الطائرة، حتى وإن لم يكن هناك طفل منقول.	  تأكَّد أن المنتَج ُمؤمَّ
ن الطفل في جراب الرضيع.	  عندما تضيء علمة ربط الحزام، أّمِ

20 تأمين جراب الرضيع في الطائرة  
ضع جراب الرضيع على مقعد راكب الطائرة في عكس اتجاه الطيران.	 
 	.A تأكد أن علّقة الحمل تتواجد في الموضع العلوّي
ضع حزام أمان الطائرة في دليلّي الحزام ذوي اللون األخضر الداكن.	 
أغلق حزام أمان الطائرة.	 
التزم بمراعاة توجيهات السلمة لشركة الطيران. 	

اسحب من نهاية حزام األمان.	 
حزام أمان الطائرة مشدود. 	

 تحذير! يجب أال يستقر قفل حزام أمان الطائرة في واحٍد من أدلة الحزام ذات اللون األخضر الداكن بأّي 
حاٍل من األحوال. إذا كانت هذه هي الحال، فاستخدم عندئٍذ مختزل الحزام كما هو موصوٌف فيما يلي.

مختزل الحزام ليس متضَمنًا في عبوة التوريد. 	

1 -21 ضبط موضع مختزل الحزام  
ضع مختزل الحزام على حزام الطائرة بلسان القفل.	 
يجب أن يستقر مختزل الحزام على جانب جراب الرضيع. ويجب أال يستقر مختزل الحزام في دليل الحزام  	

األخضر الداكن.
علِّق حزام الطائرة على كل جانبّي مختزل الحزام.	 
ويظل وسط مختزل الحزام مرئيًا. 	

2 -22 اختزال حزام الطائرة  
كّرر الخطوات التالية إلى أال يعود قفل حزام الطائرة مستقًرا في دليل الحزام األخضر الداكن.

أدر مختزل الحزام بمقدار نصف لفة.	 
علِّق حزام الطائرة في الشق المفتوح لمختزل الحزام.	 

يكون حزام الطائرة مختزالً. 	

ال يستقر قفل حزام الطائرة في دليل الحزام األخضر الداكن. 	

.التنظيف والعناية- 	
ف األجزاء البلستيكية باستخدام محلول صابوني قلوي.	  نّظِ
ال تستخدم مادة تنظيف حادة )من قبيل المذيبات(.	 

تنظيف الغطاء
23 خلع الغطاء  

أزل الغطاء الحاجب للشمس.	 
فصل "الغطاء الحاجب للشمس" الصفحة 1. 	
اضغط الزر األحمر لفتح قفل الحزام.	 
حل األزرار االنضغاطية لوسائد الكتفين.	 
اخلع الغطاء من مسند الرأس إلى األعلى.	 
حل الغطاء عن إطار جراب الرضيع.	 
 	.)BABY-SAFE iSENSE( )حل الغطاء عن عناصر االستعمال بحرص )بيبي سيف أي سينس
اخلع الغطاء.	 

 تحذير! ال تستخدم المنتَج أبًدا دون غطاء.
غسل الغطاء

التزم بمراعاة ملصق الغسل.	 
تركيب الغطاء

اتبع الخطوات في ترتيٍب معكوس حسب المعنى.	 

العناية بقفل الحزام
يمكن أن تؤثر األوساخ واألجسام الغريبة على وظيفة قفل الحزام تأثيًرا سلبيًا. اعتِن بقفل الحزام، إذا كانت ألسنة 

قفل الحزام ال تتعشَّق إال بصعوبة أو يستحيل تعشيقها في قفل الحزام.

24 فك قفل الحزام  
أمل جراب الرضيع إلى الخلف.	 
ادفع اللوح المعدنّي لقفل الحزام بشكٍل عمودّي عبر فتحة الحزام.	 

العناية بقفل الحزام
انقع قفل الحزام لمدة ساعة في ماٍء دافئ مع سائل تنظيف.	 
اشطف قفل الحزام ودعه يجف.	 

25 تركيب قفل الحزام  
ادفع اللوح المعدنّي لقفل الحزام بشكٍل عمودّي عبر فتحة الحزام.	 
انتبه إلى االتجاه.	 
افحص التثبيت من خلل شدة قوية لقفل الحزام.	 

التخزين الوسيط للمنتج- 	
لة، فانتبه إلى المعلومات التالية. طالما ال تستخدم المنتج لفترةٍ زمنية مطوَّ

احفظ المنتج في مكاٍن آمٍن وجاف.	 
التزم بدرجة حرارة تخزين بين 20 و25 درجة مئوية. 	 
ال تضع أغراًضا ثقيلة على المنتج.	 
ن المنتَج بجانب مصادر حرارية مباشرةً أو في أشعة الشمس المباشرة.	  ال تخّزِ

:)BABY-SAFE iSENSE( ينطبق بشكٍل إضافّي في حالة بيبي سيف أي سينس
أوقف تفعيل الوضع اآللي.	 
اشحن المركم كاملً قبل التخزين الوسيط.	 
اشحن المركم كاملً كل 12 شهًرا على األقل.	 

التخلُّص من المنتج- 		
التزم بمراعاة أحكام التخلُّص من المنتج المتبعة في بلدك. ال تفكك هذا المنتج.

يجب التخلُّص من بيبي سيف أي سينس )BABY-SAFE iSENSE( مع النفايات اإللكترونية.
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