
كرسي األطفال المرتفع
TRONدلیل المستخدم

ھام
اقرأ الدلیل بإمعان واحتفظ بھ للرجوع إلیھ في المستقبل.



1. وحدة الكرسي
ن 2. صینیة تقدیم الطعام بجزئی

3. القوائم األمامیة والخلفیة
4- القوائم السفلیة الیمنى 

رى والیس
5- غطاء الكرسي

ُیرجى االحتفاظ بكافة مواد التغلیف ما لم تتأكد من وجود جمیع المكونات في العبوة. بعد التجمیع، الرجاء 
التخلص بدقة من كافة مواد التغلیف.

1- قائمة بالمكونات

التعریف بالمنتج

إن میزة تعدیل ارتفاع كرسي األطفال المرتفع في عدة وضعیات تعني أن ھذا الكرسي تم تأھیلھ لالستخدام 
سواء عند طاولة الفطور أو طاولة القھوة، ویسمح الكرسي القابل للطّي للطفل بأخذ الراحة. ومن أجل 
راحتك، فإن الكرسي منتصب بذاتھ عند كونھ مطوًیا. وبھذا المنتج صینیة كبیرة یمكن تنظیفھا بسھولة 
وتعدیلھا أو إزالتھا بسرعة. والغطاء المبّطن والفاخر للكرسي، قابل لإلزالة بسھولة. نأمل أن تستمتع 

بالتعامل مع كرسي األطفال المرتفع.

•تأكد من أن جمیع المكونات الخاصة بالكرسي تعمل بالشكل الصحیح. من أجل 
م. السالمة، افحص األقفال والتوصیالت بانتظا

. •افحص بانتظام جمیع المكونات من حیث اھترائھا وبالھا
•ال تستخدم بّخاخات التشحیم. ببساطة، قم بتنظیف المنتج بفوطة بعد كل مرة من 

. استعمالھ

العنایة والصیانة

نشكركم على شراء أحد منتجاتنا. تم تصمیم كرسي األطفال المرتفع ھذا بدقة متناھیة من أجل سالمة 
طفلك وتتمثل ممیزاتھ في: صینیة كبیرة مع حامل كوب، وكرسي مع إمكانیة تنظیفھ بواسطة فوطة، 

إلى جانب حزام بخمسة نقاط. كما أنھ یمكن طّي كرسي األطفال المرتفع بصورة مدّمجة من أجل 
تخزینھ. ھذا المنتج یناسب األطفال الذین باستطاعتھم الجلوس من دون مساعدة غیرھم (من سن الـ 6 

إلى 9 أشھر تقریًبا إلى 36 شھًرا) أو یزنون ما ال یزید على 15 كیلوغراًما. لالستخدام الصحیح 
والخالي من المشاكل، ُیرجى أخذ وقت كاٍف لقراءة تنبیھات السالمة الھامة واإلرشادات اآلتیة.

السالمة: انتبھ

•تحذیر: ال تستخدم كرسي األطفال المرتفع ما لم یصبح طفلك قادًرا على الجلوس من دون مساعدة 
ره. غی

. •تحذیر: ال تستخدم كرسي األطفال المرتفع ما لم ُیضبط ولم یتم تثبیت كافة مكوناتھ
ن. •تحذیر: ال تترك طفلك وشأنھ إطالًقا حتى ولو ألقصر مدة من الزم

. •استخدم دوًما نظام التقیید. خطر السقوط: ال تسمح لطفلك بالصعود على الكرسي
. •تجنب خطر النیران المكشوفة وغیرھا من مصادر الحرارة الشدیدة بجوار الكرسي

•تأكد من أن جمیع المستخدمین لدیھم معرفة بطریقة عمل المنتج. ینبغي أن یتم فتح الكرسي وطّیھ 
دات. بسھولة دائًما، بخالف ذلك، ال تعّرض مكونات المنتج ألي ضغوط؛ بل توّقف واقرأ اإلرشا

ط. •استخدم المنتج على سطح ثابت ومستٍو فق
ل. •قبل وضع الطفل في كرسي األطفال المرتفع، تأكد من كون الكرسي قائًما ومنتصًبا بالكام

. •قبل ممارسة أي تعدیالت، تأكد من أن األطفال على مسافة آمنة من كافة المكونات المتحركة
. •ال تحّرك كرسي األطفال المرتفع وطفلك جالس فیھ

•ال تسمح لطفلك بالصعود على الكرسي دون مساعدتك أو باللعب فیھ أو بالتعلّق بھ. فإن ھذا المنتج 
. لیس لعبة

•یجب أن تبقى سائر األشیاء الخِطرة مثل األسالك الكھربائیة الملتویة بعیدة عن متناول ید الطفل 
. الذي في الكرسي

•تحذیر: تجّنب خطر سقوط الكرسي حین بإمكان طفلك الضغط بقدمیھ على طاولة أو أي أداة 
رى. أخ

. •تحذیر: إذا كان أي من مكونات الكرسي، مكسوًرا أو مقطوًعا أو مفقوًدا، فال تستخدمھ
. •تحذیر: منًعا لإلصابة، قم بإبعاد األطفال في أثناء فتح المنتج أو طّیھ

ك فیھا الكرسي، قم دائًما بتفعیل المكّون الخاص بإیقاف الكرسي. •تحذیر: في الحاالت التي ال ُیحرَّ



تحذیر!

. ال تقم بتثبیت الصینیة بحیث یمكنك رؤیة عالئم التحذیر
. (c) (d) یمكن للصینیة العلویة أن تزول من خالل سحبھا إلى الحافتین

. ضع الصینیة العلویة فوق الصینیة السفلیة واضغط علیھا حتى تثبت
یمكن تخزین الصینیة على القائمتین الخلفیتین لكرسي األطفال المرتفع. قم بمحاذاة الثقوب الموجودة خلف الصینیة مع

. المسمارین الصغیرین على القائمتین الخلفیتین

تثبیت الصینیة -5

ضع الصینیة أمام الذراعین وقم بمحاذاة المقبض األمامي (a) أسفل الصینیة مع الذراعین بشكل
كامل، وفي ھذه األثناء، مّرر الصینیة عبر الفتحة (b) حتى تثبت في المكان المطلوب. تقع
الصینیة في ثالث وضعیات فقط أشیرت إلیھا على الذراعین. قم بتعدیل الصینیة عند الوضع

ك الصینیة برفق ر المقبضین حتى تقفل. إذا لم تقفل الصینیة آلًیا في الذراعین، حرِّ المطلوب وحرِّ
حتى تسمع صوت تّكتین. یشیر ھذ الصوت إلى أن الصینیة مقفلة بشكل آمن.

4- تثبیت غطاء الكرسي

قم بإدراج جیب غطاء الكرسي في أعلى اإلطار الخلفي المنحني. وثبِّت جانبي الكرسي
من خالل لّفھما حول اإلطار وإحكام غلق دعامة الضغط (a) في كل جانب من الكرسي.

3- تركیب القوائم السفلیة

اقلب كرسي األطفال المرتفع رأًسا على عقب. ُیرجى االنتباه إلى أنھ یوجد سّن نابض في أي من القوائم
األربع. ضع إحدى القوائم السفلیة بحیث یحاذي الثقب الصغیر أعلى القائمة السفلیة، السن. اضغط على القائمة

السفلیة من كال الجانبین حتى یثبت كل من السّنین النابضین داخل الثقب الصغیر للقائمة السفلیة. كّرر ھذه
. العملیة بالنسبة إلى القائمة السفلیة األخرى

2- التجمیع

ر خذ القائمة الیسرى أو الیمنى (4). واضغط مع االستمرار على الزر األحمر (a) وقم بتطویل القائمة، ثم، حرِّ
. الزر األحمر

خذ القائمة األخرى واتبع الخطوات أعاله. خذ القائمتین وقم بإدخالھما في أعلى وحدة الكرسي مع مراعاة الجھات
ل القوسین. لرفع وحدة الكرسي إلى أعلى القائمتین، یكفي أن تضغط مع االستمرار الموّضحة في الصورة، ثّم عدِّ
على الزر األحمر الموجود على قوَسي التعدیل في وحدة الكرسي، ثم، ارفع الكرسي. توجد سبع وضعیات لتعدیل

االرتفاع.



d 

6- الحزام

. یتوفر حزام بخمسة نقاط من أجل تقیید طفلك، ویجب ربطھ في كل األحوال
. ر المشابك للفتح، اضغط على زر اإلبزیم (a) وحرِّ

. (b) لإلغالق، اضغط على المشابك الموجودة على شریط الخصر داخل اإلبزیم حتى تثبت
الضابطات المنزلقة موّصلة بأشرطة الكتف وأشرطة الخصر (c). یجب تعدیل الحزام بدقة، بحیث یجعل طفلك في 

. وضع مریح
لتعدیل ارتفاع شریط الكتف أو إلزالة الحزام، قم بتسطیح جانَبي الحلقة ومّررھا عبر فتحات الكرسي (d). لتوصیل 

. (e) ومّررھا عبر فتحات الكرسي، ثم، افتح جانَبي الحلقة (e) األشرطة من جدید، قم بتسطیح جانَبي الحلقة



(A) 

التنظیف

 یمكن تنظیف كرسي األطفال المرتفع باستخدام إسفنجة مبللة بالماء الحار والصابون ومنّظف معتدل. عند الحاجة،
یمكن استخدام مادة معقمة معتدلة. بإمكانك القضاء على البقع العنیدة من خالل كریم منّظف وغیر كاشط.

ال تستخدم إطالًقا المواد الكاشطة أو القائمة على األمونیا أو المزیلة لأللوان أو المنظفات المذیبة، من أجل التنظیف

قطع الغیار

قطع الغیار اآلتیة متوفرة لمنتجك. إذا كنت ترغب في طلب أي من ھذه القطع، ُیرجى االتصال بنا علی:
m E-mail: sales@quintonbaby.com.my 

8- تعدیل مسند القدم

لتعدیل مسند القدم، اضغط على الزر (A) من كال الجانبین، وتزامًنا مع ذلك، ارفع المسند أو أنزلھ، وحّرر كال الزّرین
عند الوضع المطلوب.

القائمة السفلیة -
الحزام -
الصینیة -
العلویة

مسند القدم -

- الصینیة السفلیة
م - القائمة السفلیة لألما

- الغطاء المبّطن 
للكرسي

9- طي كرسي األطفال المرتفع

لیشغل الكرسي أقل قدر من المكان لتخزینھ، قم بتثبیت الصینیة في خلفھ. لطّي الكرسي، اضغط على 
كال القفلین الضابطین لالرتفاع (a) وتزامًنا مع ذلك، أنزل الكرسي إلى الوضعیة 7، واضغط على 

مشبك التحریر (b) في القوائم الجانبیة من كال الجانبین، وادفع القوائم الخلفیة إلى األما م.
قبل ترك كرسي األطفال المرتفع في الوضعیة المنتصبة بذاتھا، تحقق مما إذا كان الكرسي في 

وضعیة القفل بالطریقة الصحیحة

إذا أصبح تعدیل االرتفاع صعًبا بعد مرور مدة من االستعمال، ال تستخدم كإجراء للصیانة الدوریة والمنتظمة، 
بّخاخات التشحیم. ببساطة، قم بتنظیف المنتج بفوطة بعد كل مرة من استعمالھ.

انتباه: ال تقم بتعدیل ارتفاع الكرسي والطفل جالس فیھ. لتعدیل ارتفاع الكرسي، اضغط على كال القفلین 
ر كال القفلین عند االرتفاع المطلوب.  الضابطین لالرتفاع (A) وتزامًنا مع ذلك، ارفع الكرسي أو أنزلھ، ثم حرِّ

لتعدیل زاویة الكرسي، ارفع الذراع البالستیكي (b) (خلف وحدة الكرسي) إلى أعلى وَضْعھ في الوضع 
ر الذراع من أجل تثبیتھ. المطلوب وحرِّ

ھام!

7- تعدیل ارتفاع الكرسي ومیلھ



الممیزات

1- صینیة بمقبضین قابلین للتعدیل في 3 وضعیات، تناسب مختلف مراحل نمو الطفل

2- صینیة قابلة لإلزالة والغسل مع حامل كوب

3- كرسي بـ 3 وضعیات للمیل من أجل استرخاء الطفل وغفوتھ

4- حزام بـ 5 نقاط لضمان سالمة الطفل

5- مسند قدم قابل للتعدیل

6- وحدة كرسي یمكن تعدیل ارتفاعھا في 7 وضعیات، وسھولة بالغة في إطعام الطفل

7- الوضعیة المنتصبة بذاتھا لكرسي األطفال المرتفع بعد طّیھ

8- غطاء قابل لإلزالة للكرسي من أجل سھولة تنظیفھ

9- یناسب األطفال من سن ستة أشھر

EN 14988 : 2017 10- یحمل المعیار




