
المقعد الخاص باألطفال الذین یکون وزنهم 13 کلغ(مجموعۀ +0)
ECE-R-16 منطبقاً علی معاییر

من األفضل أن تحافظ علی دفتر اإلرشاد لالستفادة عند الضرورة 
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فهرس المواضیع: 

الکتالوج

المواضیع الضروریۀ والمالحظات الالزمۀ لالستعمال 

استخدام المقعد المتحرّك 

استخدام المهد الهزاز

تعرفوا علی مقعد طفلکم.

ضبط المقبض 

شدّ الطفل علی المقعد 

 Y تنظیم ارتفاع الحزام وفق شکل

قابل لالستفادة فی السیارات المتزوّدة بحزام السالمۀ منطبقاً علی المعاییر 

الترکیب واالستخدام 

العنایۀ بمقعد الطفل والحفاظ علیه 

مالحظۀ:
یعتبر نظام المراقبۀ للطفل هذا نظام یونیورسال (Universal). تم إنتاج هذا المنتج وفق معاییر ECE R16 ویکون 

مناسًبا لالستفادة في وسائل النقل ّکلھا ولھ قابلیة التركیب علی غالبیة مقاعد السیارات ولیس ّکلھا. 

إذا أشارت الشرکۀ المنتجۀ للسیارات فی دفتر اإلرشاد للسیارة، إلی إمکانیۀ تطبیق نظام المراقبۀ هذا علی السیارة المطلوبۀ،

یتم تصنیف نظام المراقبۀ هذا بیونیورسال وفق ظروف صارمۀ أکثر دقۀ وتکامالً بالنسبۀ للتصامیم السابقۀ التی التشتمل علی هذه المالحظۀ. 

 فھذا یعني انھ یمكن تركیب مقعد الطفل علی مقعد السیارة.

یمکن استخدام مقعد الطفل هذا فی السیارات التی تتزوّد بحزام السالمۀ ثالثی النقاط و الریتروکتور

فی حالۀ وجود أي شک وریب فیما ذکر أعاله، استشیروا صانعی او بائعی مقعد الطفل. یجب أن یقوم شخص بالغ بترکیب و اختبار المقعد. 

 (عنصر االنقباض)، بل یجب مراعاة معاییر ECE R16 أو بقیة المعاییر ذات الصلة.



 یرجی قراءة کافۀ التعلیمات بدّقۀ قبل االستفادة من المقعد وأن تحافظ علی دفتر اإلرشاد لالستفادة منه عند الضرورة.

المواضیع الضروریة والمالحظات الالزمة لالستعمال

o
EEC n أو   فقوموا بمراعاة معاییر السالمة. یمکن لکم استخدام ھذا المقعد في السیارات المتزّودة بحزام السالمة ثالثي النقاط لمراعاة معاییر 16

  إال في المواضیع التي أشار إلیها مصنع المقعد (تابعوا التعلیمات التی أشار المصنع إلیها فی دفتر اإلرشاد)؛ فی حالۀ وقوع الحادث،

المعاییر األخری المشابھة.  إذا لم یکن مقعد الطفل منطبًقا علی وزن الطفل وجسمھ، فالتستخدموه؛ التستخدموا من مقعد السالمة

 یجب استبدال مقعد الطفل ذلك بأّن األجزاء التي أصیبت للمقعد لیست 

قابلۀ للرؤیۀ. یجب أن یقع الطفل علی مقعد السالمۀ الواحد خالل الرحالت قصیرة المدي.  

اإلنذار! التترکوا الطفل علی المقعد وحده. تأکّدوا من قعود الطفل فی مکانه طیلۀ المسیرة. 

یجب أن تکون األحزمۀ مغلقۀ بشکل محکم، فمن الالزم أن التکون ملفوفۀ. مازلتم تستعملون الحزام وفق شکل  Y وتقومون بتنظیمه. یجب 

 أن تتأّکدوا من وضع الحقیبة، الحمل أو أي شئ آخر في مکانھ المناسب بالسیارة لکي الیصاب الطفل عند وقوع الحادث أو سحب

علی المعاییر األوروبیۀ. یجب ترکیب المقعد بحالۀ یقع بدن الطفل ووجهه إلی الجهۀ الخلفیۀ للسیارة.  

فرملة السیارة فجأة. یوصی بأن یستعمل مقعد السالمة مع غطائھ ویمکن لکم أن تستبدلوا الغطاء وفق رأي مصنع المقعد. یجب 

 أن یتم تركیب المقعد بشکل مناسب حیث الیقع أي جزء من أجزائھ (األجزاء البالستیکیة أو السمیکة) في باب السیارة أو تحت مقعد

 السیارة طیلة مّدة السیاقة. في حالة واحدة یتم ضمان

 سالمة المقعد وھي تنصیب المقعد واستعمالھ وفق تعلیمات المصنع. إّن أي تغییر في طریقة االستعمال، التركیب أو المستلزمات الفرعیة یؤّدي إلی عدم

 سالمة المقعد. یناسب ھذا المقعد لألطفال الذین یکون وزنھم بین الصفر إلی ١٣ کلغ، ذلك في السیارات التي تتزّود بحزام السالمة ثالثي النقاط، منطبًقا 

.(airbags) الموضوع األهم واالخطر: التضعوا مقعد الطفل علی مقعد السائق والمتزوّد بالوسادة الهوائیۀ

االستخدام کالمقعد المتحرّك

یجب شدّ المقعد علی المقعد المتحرّك للحفاظ علیه علی حدّ کبیر. 

.Y استفیدوا من الحزام وفق شکل

االستخدام کالمهد الهزاز

الموضوع الهامّ! احفظوا دفتر اإلرشاد لدیکم لالستفادة عند الضرورة. 

اإلنذار: التترکوا الطفل علی المقعد وحده أبداً. إذا کان یمکن للطفل القعود دون مساعدة الغیر فال 

تستخدموا مقعد السالمة. لم یتم تصمیم ھذا المقعد للنوم لمّدة طویلة. 

 المقعد. التستعملوا من المستلزمات الفرعیة أو القطع المستبدلۀ إال فی المواضیع التی أیّدها المصنع. 

یعتبر استعمال ھذا المقعد علی سطح مرتفع أمًرا خطیًرا.  یجب أن تستفیدوا من نظام المراقبة. التستفیدوا من ھذا المقعد کسریر

  نوم. إذا کان الطفل بحاجة إلی النوم، فاجعلوا الطفل علی سریر نوم مناسب. في حالة إصابة قطع المقعد أو فقدھا التستعموا  



تعرفون مقعد طفلکم: 

1 الزر الرمادي لتنظیم المقبض 

(PRESS تحت مفردة) Y 2 زر تنظیم الحزام وفق شکل

 Y 3 رباط التنظیم للحزام وفق شکل

4 الغطاء 

 Y 5 حلقۀ الحزام وفق شکل

6 رباط الکتف

7 مقبض رفع المقعد ونقله

8 ثقبۀ الحزام وفق شکل Y للکتف

9 زر الهدایۀ للحزام المورّب (قرب الملصق األزرق فی الجهۀ الخلفیۀ)

10 زر الهدایۀ األزرق لحزام السالمۀ 

11 الجهاز لفتح المقعد  

12 الوسادة  



ضبط المقبض

فیمایخص تنظیم المقبض من وضع إلی وضع آخر، إضغطوا الزر الذي یکون لونه رمادیاً (A) والواقع علی

هناك للمقبض الخاص بالحمل ثالثۀ أوضاع:

1. العمودي، للحمل

2. مقابل مقعد السیارة، للتحریک  

3. إلی الجهۀ السفلی و إلیجاد مسند لکی یمکن إطعام الطفل أو اللعب معه.  

 جھتي المقبض. قوموا بتدویر المقبض إلی األمام أو الخلف في الموضع المطلوب. 

تأکّدوا من إغالق المقبض فی مکانه وتأکّدوا من وضع الحزام وفق شکل  Y ومن شدّ الحلقۀ قبل رفع مقعد الطفل. 



 Y شدّ الحزام وفق شکل

آ) قوموا بوصل الجزئین البالستیکیین لعناصر اتصال الحلقۀ (الصورة 1)

ب) أدخلوا جزئین مشابهین فی ثقبۀ الحلقۀ لکی تسمعوا صوت الضغط. (الصورة 2)

ج) أنظروا إلی إغالق الحزام وفق شکل Y بصورة صحیحۀ عبر شدّ الحلقۀ علی الجهۀ العلیا والجهۀ السفلی.(الصورة رقم 3)

د) یجب شدّ الحزام وفق شکل Y علی حدّ ممکن، دون الضغط علی الطفل. فإذا لم یکن هذا الحزام مستحکماً، خطیر جدّاً وکلّما أردتم 

،Y االستفادة من المقعد، یجب أن تنظروا بدقّۀ. قوموا بتحریک رباط التنظیم إلی الجهۀ السفلی لشدّ الحزام وفق شکل

ترخّی الحزام وفق شکل Y للکتف 

یترخّی الحزام وفق شکل Y عبر شدّ رباطی الکتف حین الضغط علی زر التنظیم للحزام وفق شکل

 Y والذي یقع تحت مفردة PRESS في الغطاء(الصورة رقم ۵).

 لکي یتم شّده علی حّد الزم. (الصورة رقم ۴)

شدّ الطفل علی المقعد 



 Y تنظیم ارتفاع الحزام وفق شکل

یجب أن یقع الحزام فوق األکتاف أکثر من هذا.   الوضع الصحیح

تنظیم ارتفاع الکتف 
تم تعریف موضعین للحزام وفق شکل Y. یجب أن یقع الرباط فوق األکتاف ویدخل فی أقرب الثقوب التی تکون فوق أکتاف الطفل.  

افتحوا کلّ رباط عن طریقۀ عبورها من بین الثقوب، لتنظیم الحزام وفق شکل Y، من الخلف إلی أمام المقعد وقوموا بعودة الرباط.

االستفادة فی السیارات المتزوّدة بحزام السالمۀ منطبقاً علی المعاییر 
اإلنذار! التضعوا مقعد الطفل علی مقعد السائق الذي یکون متزوّداً بالوسادة الهوائیۀ، إلّا فی حالۀ تکون الوسادة الهوائیۀ غیر ناشطۀ.

اإلنذار! یمکن استخدام مقعد الطفل هذا فی السیارات المتزوّدة بحزام السالمۀ ثالثی النقاط وبحزام السالمۀ المتزوّد بریتروکتور (عنصر االنقباض)،

 قوموا بوضع مقعد الطفل علی المقعد الذي یقع خلف السیارة أو علی المقعد الذي تم تركیبھ علی الجھة الیمنی والیسری.

HmÀ ¸¶ oX¨áH ýIT¨á¯H SdU یجب أن یقع الحزام



التنصیب واالستخدام  

المرحلۀ 1: قوموا بضغط مقعد الطفل الذي یقع مقابل الجهۀ الخلفیۀ للسیارة، علی خلف مقعد السیارة ضغطاً شدیداً.

المرحلۀ 2: یجب أن یعبر حزام السالمۀ للکبار من بین عنصر الهدایۀ األزرق الواقع أمام مقعد الطفل وشدّوه علی حزام السالمۀ للسیارة.  

المرحلۀ 3: تضعون الحزام المورّب فی عنصر الهدایۀ الذي یقع خلف مقعد الطفل.  

المرحلۀ 4: قوموا بشدّ الحزام لکی تطمئنوا من عدم وجود أي التواء. 



العنایۀ بمقعد الطفل والحفاظ علیه 

فصل الغطاء 

.Y قوموا بفصل الحزام وفق شکل

التحکموا الحلقۀ ویجب أن یعبر انتهاء الحلقۀ من بین الغطاء. یجب أن تعبر األجزاء العلیا الیمنی والیسري 

إغسلوا أجزاء المقعد القماشی باإلسفنجۀ والماء والصابون یدویاً.

تنظیف المقعد 

یمکن تنظیف المقعد وفق شکل Y وأجزاء المقعد القماشی عبر استعمال اإلسفنجۀ والماء الساخن ومُنظّف ضعیف. ال تستخدموا المُنظّفات 

الکیمیاویة، المّبیضات أو المواد التي تؤّدي إلی التآکل.

للحلقة من بین ثقوب الغطاء. فیجب أن تحّرروا الغطاء من الحلقة اآلن حیث یمکن فصلھا من الغطاء للغسل. 


