 -2مقدمة

 -1نظرة عامة حول المنتج

نحن سعداء بأن منتجنا  KING II / ATS / LSيمكنه أن يصاحب طفلك بأمان في خالل مرحلة جديدة
من حياته.
ولكي تحمي طفلك بشكل سليم ،فإن مقعد  KING II / ATS / LSيجب أن يتم استخدامه دائمًا كما هو
محدد في هذه التعليمات.
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الرمز
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خطر!

خطر حدوث إصابة جسدية خطيرة

تحذير!

خطر حدوث إصابة جسدية بسيطة

تنبيه!

خطر وقوع أضرار مادية

نصيحة:

مالحظات مفيدة
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قاعدة المقعد
أداة ضبط مسند الرأس ()KING II ATS/LS
أداة ضبط مسند الرأس ()KING II
مسند الرأس
منصات الكتف

 -4العناية والصيانة
العناية بإبزيم حزام المقعد

يعد وجود إبزيم حزام المقعد وعمله بشكل صحيح أمرً ا حيويًا لسالمة طفلك .وعادة ما تنتج حاالت القصور الوظيفي في إبزيم
حزام المقعد بسبب تراكم األتربة أو األجسام الغريبة .تشمل حاالت القصور (األعطال) الوظيفية ما يلي:
• يتم إخراج سُقاطات اإلبزيم ببطء فقط عندما يتم الضغط على زر التحرير األحمر.
• ال تعود سقاطات اإلبزيم إلى وضع اإلغالق (بمعنى أنها تخرج مرة أخرى كلما حاولت دفعها للداخل).
• تصل السقاطات إلى وضع التعشيق بدون إصدار "نقرة" مسموعة.
• يصعب إدخال سقاطات اإلبزيم (تشعر بمقاومة).
• يتم فتح اإلبزيم فقط في حال استخدام قوة مفرطة.
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أحزمة الكتف
إبزيم حزام المقعد
زر الضبط
المؤشر الضوئي ()KING II LS
المؤشر الضوئي ()KING II ATS
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حزام الضبط
مقبض الضبط
حجيرة دليل المستخدم

يُرجى التأكد من أنك تستخدم أغطية االستبدال األصلية فقط للمقعد  BRITAX RÖMERألن غطاء المقعد هو جزء
ال يتجزأ من مقعد سالمة الطفل ويؤدي وظائف مهمة ج ًدا لضمان سالسة تشغيل النظام .تتوفر أغطية مقاعد بديلة من
خالل التاجر الخاص بك.
• يمكن نزع الغطاء وغسله باستخدام البرنامج المخصص للمنتجات الرقيقة في الغسالة ( .)°30الرجاء االلتزام
بالتعليمات الموجودة على بطاقة الغسيل الخاصة بالغطاء.
• يمكن تنظيف األجزاء البالستيكية باستخدام قطعة قماش مبللة .ال تستخدم أي مواد تنظيف كاوية مثل
(المواد المذيبة).
خطر! يجب أن ال يتم استخدام المقعد المخصص للطفل بدون غطاء المقعد.

الحل :اغسل إبزيم حزام المقعد حتى يعمل بشكل سليم مرة ثانية.

12
25
27
26
12

تنظيف إبزيم الحزام
1 .1افتح إبزيم حزام المقعد ( 12اضغط على الزر األحمر).
2 .2قم بضبط هيكل غطاء المقعد  02وتعديله إلى وضع الجلوس المستقيم.
3 .3افتح قفل الفيلكرو الموجود على وسادة ما بين الساقين  25وقم بنزعها
واالحتفاظ بها.
4 .4أمسك اللوحة المعدنية لمنطقة الجلوس ألسفل  26مما يبقي أبزيم الحزام
 12عند قاعدة المقعد وقم بتحويلها إلى الوضع الرأسي.
5 .5حرّ ك اللوحة المعدنية  26من خالل الفتحة . 27
6 .6انقع إبزيم الحزام  12في مياه دافئة مخلوطة بسائل غسيل الصحون لمدة
ال تقل عن ساعة.
7 .7اشطف إبزيم الحزام وجففه  12جي ًدا.
8 .8حرّ ك اللوحة المعدنية  26إلى الجانب من خالل الفتحة  27الموجودة
في الغطاء وقاعدة المقعد.
9 .9قم بتدوير اللوحة المعدنية  26بمقدار  °90درجة

09

إزالة الغطاء
قم بإرخاء أحزمة المقعد بقدر اإلمكان.
1 .1افتح إبزيم حزام المقعد ( 12اضغط على الزر األحمر).
2 .2قم بإزالة الغطاء من على مسند الرأس . 09

.3
.4

29

.5
.6
.7

خطر! اسحب إبزيم الحزام بشدة  12كي تضمن أنه مُثبت بإحكام.

3افتح المشابك  29الموجودة على يمين ويسار الجزء الخلفي من الغطاء.
4قم بفك الحواف المطاطية من الغطاء تحت حافة هيكل المقعد.
نصيحة :ابدأ بجانبي هيكل غطاء المقعد.
5اسحب الغطاء ألعلى وفوق حافة ضابط الحزام .
6انزع إبزيم حزام المقعد  12وطرف الحزام من الغطاء.
7اسحب الغطاء ألعلى ثم ازله من ناحية فوق مسند الرأس . 09

يمكن غسل الغطاء اآلن .يُرجى مراعاة التعليمات الموجودة على بطاقة الغسيل
الخاصة بالغطاء:

1010ادخل وسادة ما بين الساقين  25عبر الفتحة  27وقم بتأمين إغالق قفل
الفيلكرو.
12

إعادة تركيب الغطاء:

تابع تنفيذ نفس الخطوات بترتيب عكسي لتركيب الغطاء.

تنظيف جهاز استشعار الراكب

28

1.1قم بطي الجزء السفلي من الغطاء ألعلى.
2.2قم بإزالة األوساخ والغبار الموجود في منطقة جهاز استشعار الراكب 28
باستخدام مكنسة كهربائية.
خطر! يجب أال يتعرض جهاز استشعار الراكب  28لمالمسة الماء إطال ًقا.

ألوان دليل الحزام
إلتاحة قدرة أفضل على التمييز ،يتم تمييز أحزمة مقاعد السيارة
بألوان مختلفة .حزم المقعد القطري  21تجدونه باللون األحمر
الداكنن والحزام األفقى  22باللون األحمر الفاتح .وتتبع مواضع
توجيه كل حزام والموجودة على مقعد سالمة الطفل نفس نظام
األلوان المُتبع في األحزمة.

األولى

 9إلى  18كجم

يمكنك اإلطالع على المعلومات الخاصة بالمقاعد المُعتمدة المخصصة لسالمة األطفال من فئة الوزن من  9إلى  18كجم في
تعليمات التشغيل الخاصة بسيارتك.

يمكنك استخدام مقعد سالمة الطفل كالتالي:

يتم ترقيم التعليمات التي تتبع تسلسل محدد.
مثال:
 .1اضغط الزر....

15

مسلك توجيه الحزام
غالف المقعد
أزرار التحرير
مسلك توجيه الحزام السفلي
ذراع الضبط

الهاتف+44 (0) 1264 333343 :
الفاكس+44 (0) 1264 334146 :
البريد اإللكترونيservice.uk@britax.com :
www.britax.com

الكلمة الداللية

KING II / ATS / LS

المجموعة

وزن الهيكل

يُرجى مراعاة تعليات استخدام أنظمة تقييد الطفل المُدرجة ضمن تعليمات التشغيل الخاصة بسيارتك .يمكن استخدام المقعد
مع السيارات التي تستعمل حزام األمان ذو الـ 3نقاط.

هذ التعليمات تستخدم الرموز التالية الموضحة أدناه:

03

11

الهاتف+49 (0) 8221 3670-199 :
الفاكس+49 (0) 8221 3670-210 :
البريد اإللكترونيservice.de@britax.com :
www.britax.com

الشرح

* = ECEالمعايير األوروبية الخاصة بمعدات سالمة الطفل

تم تصميم مقعد سالمة األطفال هذا واختباره واعتماده وف ًقا لمتطلبات المعايير األوروبية الخاصة بمعدات سالمة
الطفل ( .)ECE R 44/04تم وضع ختم االعتمام ( Eفي دائرة) ورقم االعتماد على بطاقة المصادقة البرتقالية
(مُلصق موجود على مقعد سالمة الطفل).
خطر!سيتم إبطال صالحية هذا االعتماد إذا أجريت أية تعديالت على مقعد سالمة الطفل .المُص ِّنع هو الجهة
الوحيدة التي يُسمح لها بإجراء تعديالت على مقعد سالمة الطفل.
خطر!ال تقم أب ًدا بتأمين طفلك أو مقعد سالمة طفلك باستخدام حزام ذو  2نقطة أمان .إذا قمت بتأمين طفلك في
مقعد الطفل باستخدام حزام أمان ذو نقطتين فقط ،إذن ففي حالة التعرض لحادث ،يمكن أن يتسبب هذا
في إصابات بالغة لطفلك ،وربما يؤدي إلى الوفاة.

إذا كانت لديك أية أسئلة أخرى بشأن االستخدام ،فرجا ًء ال تتردد في االتصال بنا:
BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
D-89340 Leipheim
ألمانيا
BRITAX EXCELSIOR
LIMITED
Churchill Way West 1
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom

Britax RÖMER
مقعد سالمة األطفال

االختبار والمصادقة
بالتوافق مع معيار ECE R 44/04

21

في اتجاه السفر

نعم

عكس اتجاه السفر

ال )1

باستخدام حزام أمان ذو نقطتين

ال

باستخدام حزام أمان ذو  3نقاط)2

نعم

على مقعد الراكب األمامي

نعم )3

على المقعد الخلفي الخارجي

نعم

على المقعد الخلفي في المنتصف
(باستخدام حزام أمان ذو  3نقاط)

نعم )4

 18 - 9كجم

 )1يُسمح باالستخدام على مقعد السيارة المواجه للجزء الخلفي (مثل الشاحنة الصغيرة أو الميني باص) ،فقط
ضا .قد ال يكون المقعد في المنطقة الخاضعة لتأثير الوسادة الهوائية.
إذا كان مقعد السيارة مُعتمَد الستخدام البالغين أي ً
 )2يجب أن يكون حزام األمان مُعتمدًا بواسطة معيار  ECE R 16أو معيار مماثل (راجع بطاقة االختبار الموجودة على الحزام،
والتي تحمل حرف " "Eأو " "eفي دائرة).
 )3في حال وجود وسادة هوائية أمامية :قم بتحريك مقعد السيارة إلى الخلف وارجع إلى أية تعليمات موجودة في كتيب
إرشادات مالك السيارة.
ً
مجهزا فقط بحزام أمان ذو نقطتين.
 )4ال يمكن استخدامه إذا كان مقعد السيارة

22

 -5التفكيك والتخلص من المنتج
تحرير طفلك من المقعد

1 .1كي تحرر طفلك من المقعد ،اضغط على زر التحرير األحمر الخاص أبزيم حزام المقعد ذو النقاط
الخمس . 12

الخلع:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1فك أبزيم حزام السيارة  20وقم بإرخاء أحزمة التأمين.
ك الجزء الخاص بالحزام القطري  21لتحرره من ماسك توجيه الحزام العلوي . 01
2ف ّ
3كي تتمكن من فتح هيكل الغطاء :ادفع أحد أزرار التحرير ذات اللون الرمادي  03وفي نفس الوقت
اسحب هيكل المقعد  02إلى األمام بأقصى حد ممكن.
4قم بإبعاد األجزاء الخاصة بالحزام القطري  21والحزام األفقي وتخليصها  22من مسالك توجيه
الحزام ذو اللون األحمر الفاتح . 04
5امسك هيكل غطاء المقعد  02بإحدى اليدين أثناء سحبذراع الضبط الرمادية  05إلى األمام باليد
األخرى.
6إلغالق هيكل غطاء المقعد :قم بإمالة الهيكل تجاه  02قاعدة المقعد  06بحيث تقابل مواضع التشابُك.
تحذير! لتجنب وقوع اإلصابات ،ابعد يديك فوراً عن ذراع الضبط الرمادي  ، 05بمجرد أن تحقيق
التالحم مع موضعي التشابُك االثنين.
7ادفع هيكل غطاء المقعد  02بواسطة يديك االثنتين تجاه قاعدة المقعد  06حتى تتأكد من اكتمال
التشابُك.

 9إلى  18كجم
 9شهور إلى  4سنوات

KING II / ATS / LS
تعليمات المستخدم

التخلص من المنتج:

يُرجى االلتزام بأنظمة التخلص من المنتجات المُستهلكة المعمول بها في دولتك.
التخلص من مواد التعبئة والتغليف

حاوية لصناديق الورق المقوى

غطاء المقعد

بقايا النفايات واالنتفاع الحراري

األجزاء البالستيكية

حسب الملصق الموجود على على الحاوية
المخصصة

األجزاء المعدنية

حاوية األجزاء المعدنية

أشرطة الحزام

حاوية البوليستر

اإلبزيم والعروة

بقايا النفايات

البطاريات

حاوية البطاريات

AR

EDV-NR.: 2000021398 02/17

صفحة 1

 -3االعتماد  /االستخدام

www.britax.com

صفحة 2

 -8تثبيت مقعد الطفل

 -6مالحظات السالمة
ُرجى أخذ الوقت الكافي لقراءة التعليمات بعناية ،واالحتفاظ بها دائمًا في متناول اليد في الحافظة 18
المخصصة لذلك بمقعد الطفل! يجب أن تكون اإلرشادات متوفر مع مقعد سالمة الطفل إذا تم إعطاؤه لطرف
ثالث.

خطر! لحماية طفلك:
• استخدم مقعد  KING II / ATS / LSبشكل حصري من أجل تأمين وسالمة طفلك في سيارتك .ليست
وسيلة مناسبة كمقعد أو كلعبة في المنزل.
• في حال وقوع حادث بسبب السرعة الزائدة عن  10كم/ساعة ،فمن الممكن أن يكون مقعد سالمة الطفل تال ًفا
دون أن يكون التلف مرئيًا من البداية .وفي هذه الحالة يلزم استبدال مقعد سالمة الطفل .يرجى التخلص منه
بصورة سليمة.
• افحص مقعد سالمة طفلك بحسب القواعد للتأكد من عدم تلفه (مثل ،لو وقع على األرض).
• قم بفحص األجزاء الهامة ً
بحثا عن التلف .تأكد أن جميع األجزاء الميكانيكية ،على وجه الخصوص ،تعمل
بكامل طاقتها.
• ال تقم أب ًدا بتزييت أجزاء مقعد الطفل أو تشحيمها.
• الرجاء عدم ترك الطفل دون مراقبة في مقعد سالمة الطفل بالمركبة.
• اسمح لطفلك بالدخول والخروج من المركبة فقط من اتجاه الرصيف حسب القاعدة.
• قم بحماية مقعد سالمة الطفل من أشعة الشمس المباشرة المكثفة ،طالما ليس في حالة االستخدام ،يمكن لمقعد
سالمة الطفل ساخ ًنا ج ًدا إذا تعرض ألشعة الشمس المباشرة .إن جلد الطفل حساس للغاية ،وبالتالي يمكن أن
يُصاب.
• على قدر إحكام حزام المقعد على جسم طفلك ،يكون طفلك في وضعية أفضل .لذلك تجنب وضع مالبس
كثيفة على طفلك تحت الحزام.
ً
قسطا من الراحة المعتادة في الرحالت الطويلة لكي تعطي طفلك فرصة اللعب في جميع أنحاء المكان
• خذ
عند إخراجه من مقعد الطفل.
• االستخدام في المقعد الخلفي :قم بتحريك المقعد األمامي إلى األمام بشكل كاف حتى ال تصطدم قدم طفلك
بمسند الظهر الخاص بالمقعد األمامي (لتفادي مخاطر اإلصابة).
خطر! لحماية جميع ركاب السيارة:
في حالة حدوث توقف طارئ أو حادثة ،قد يتسبب األشخاص أو األشياء غير المؤمنة في إصابة الركاب
اآلخرين .ولهذا يرجى التحقق دائمًا من...
• غلق مساند الظهر بمقاعد السيارة (مثل ،بمعنى تعشيق السقاطة الموجودة بالمقعد الخلفي القابلة للطي).
• تأمين جميع األشياء الثقيلة والحادة الموجودة بالمركبة (مثل األشياء الموجودة على الرف).
• ربط أحزمة األمان لجميع األشخاص الموجودين بالسيارة.
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تحذير! لحماية مركبتك:
• تتم صناعة بعض أغطية مقاعد السيارات من المواد الرقيقة (مثل الفيلور أو الجلد أو غيرها) والتي قد
تتعرض للتلف عند استخدام مقاعد سالمة األطفال .لتحقيق أفضل سبل الحماية ألغطية مقاعد مركبتك ،نوصي
باستخدام واقي مقاعد السيارات  BRITAX RÖMERمن برنامجنا للكماليات.
خطر! البطاريات ألحد منتجات  ATSالمتنوعة:
● يجب أن يتم استبدال البطاريات بواسطة شخص بالغ ● .احتفظ بالبطاريات بعيدا عن متناول األطفال●.
استخدم فقط بطاريات من نفس النوع ●.استخدم فقط بطاريتين من نوع  1.5 ،AAAفولت ●.ال تستخدم
أبدا بطاريات تظهر عليها عالمات التسريب ● .قم بإزالة البطاريات القديمة والتخلص منها حسب تعليمات
التخلص بصفحة  ،Iفصل  ●.5ال تعرض البطاريات للحرارة الزائدة أو النار ،فقد تنفجر البطارية ●.نتيجة
للجهد األقل ،ال تستخدم بطاريات من الممكن إعادة شحنها ●.التزم بالتحذيرات على عبوة بطارياتك.

 -7ضبط الزاوية
يمكن وضع هيكل مقعد KING II / ATS / LS :في أربع زوايا مختلفة
لضبط الزاوية:

ارفع مقبض الضبط  17وقم بتحريك/دفع هيكل المقعد إلى األسفل 02

للوصول للوضع المرغوب فيه.
خطر! يجب تعشيق هيكل المقعد  02بشكل آمن بصرف النظر عن
موضعه .اسحب هيكل المقعد  02لضمان أنه تم تعشيقه بشكل صحيح.

02
17

3 .3اسحب حزام مقعد السيارة للخارج وضعه بين هيكل غطاء المقعد 02
وقاعدة المقعد  06من خالل الماسكات السفلية لتوجيه الحزام األحمر
الفاتح . 04
خطر! تأكد من أن كالً من الحزام القطري للمقعد  21والحزام األفقي
كل من الماسكين السفليين لتوجيه الحزام ذو
 22مستقران بشكل سليم في ٍ
اللون األحمر الخفيف  ، 04وتأكد أيضًا أن كال الحزامين غير ملتويان.
4 .4قم بتشبيك لسان إبزيم في إبزيم مقعد السيارة  20وللتأكد من تمام ذلك

من المهم ضبط موضع ارتفاع مسند الرأس  09بشكل صحيح للعمل المثالي لحزام المقعد على  5نقاط
وضمان أمان طفلك.

20

21

22

تحذير! لتجنب وقوع اإلصابات ،ابعد يديك فوراً عنذراع الضبط
الرمادي  ، 05بمجرد أن تحقيق التالحم مع موضعي التشابُك االثنين.

02

لضبط ارتفاع مسند الرأس ليتناسب مع طفلك:
 .1فك حزام المقعد
اضغط على زر الضبط  13وفي الوقت نفسه اسحب أحزمة الكتفين
 10لمنصات الكتفين  11أدناه.

10
11
13

 .2قم بتعديل مسند الرأس الخاص بـ:

KING II ATS / LS

1 .1أجلس طفلك في المقعد وتحقق من ارتفاع مسند الرأس . 09
2 .2اسحب  /ادفع ضابط مسند الرأس  07لتحريك مسند الرأس ألعلى
أو ألسفل.
3 .3كرر اإلجراء حتى يصبح مسند الرأس  09عند االرتفاع الصحيح.
تحذير! إذا كان موضع مسند الرأس منخفض أكثر من الالزم ،يمكن أن
يؤثر على نحو خطير على فعالية حزام المقعد ،وأنظمة المؤشرات.

07
09

KING II

06

نصيحة! ينطفئ ضوء المؤشر األخضر تلقائيًا بعد عدة ثوان.

ما الذي يحدث عندما ال يضيء ضوء المؤشر إضاءة "خضراء"...
● تحقق من ما إذا تم ضبط مسند الرأس بشكل صحيح وف ًقا لفصل
" 1-9ضبط مُسند الرأس".
● تأكد أنك سحبت حزام الضبط بقوة كافية.
بشكل عام ،البطاريقة في المنتج غير قابلة لالستبدال ،ويجب عدم تغييرها نظرً ا ألنها طويلة االجل.
إذا كان ال يمكن حل المشكلة باستخدام الطرق أعاله ،اتصل بمندوب خدمة العمالء الخاص بك أو خدمة عمالء
.BRITAX RÖMER

منتج  KING II ATSالبديل:
مقعد طفلك مجهّز بنظام يحتفظ تلقائيا بالشد بالحزام داخل مدى تشغيل محدّد بمجرد ضبطه بشكل صحيح
وأيضا مع وظائف مؤ ّ
شر وإنذار .يعمل النظام بمستشعر الركاب ،لذلك بدون جلوس طفلك في المقعد سينطفيء
مؤشر الضوء.
خطر! يعمل هذا النظام التلقائي لشد األحزمة والمؤشر ووظائف التنبيه داخل حدود وهي متوقفة على
االستخدام الصحيح .وهي تو ّفر المساعدة فقط وليست بديال لفحوص األمان أو التوصيات أو االشتراطات وال
تنفي المسئولية عنها .يجب أن تتحمل دائما المسئولية الكاملة عن سالمة طفلك وأن تتحقق دوريا منها.

1 .1اسحب منسحب ضابط مسند الرأس في  08الهيكل الخلفي للمقعد ، 02
اآلن تم فتح مسند الرأس.
2 .2حرك ضابط مسند الرأس المفتوح  09في االتجاه المناسب لالرتفاع
الصحيح .حالما تقوم بتحرير منسحب ضابط مسند الرأس ،سيعمل 08
مسند الرأس09 .
3 .3أجلس طفلك في المقعد وتحقق من ارتفاع مسند الرأس  . 09كرر
اإلجراء حتى يصبح مسند الرأس  09عند االرتفاع الصحيح.

05
02

ً
هبوطا)
تحذير! اسحب حزام الضابط  16إلى األمام (ليس صعو ًدا أو
1 .1اسحب حزام الضابط  16حتى يضيء مؤشر  15الضوء ضوءًا
"أخضر" ويمكن سماع صوت مسموع.

15
16

◄شداد حزام مقعد طفلك مفعّل اآلن ويزيل الفائض من طول الحزام تلقائيا
داخل مدى تشغيل محدد.
نصيحة! ينطفئ الضوء األخضر للمؤشر  15تلقائيًا بعد بضع ثوان،
لكن يستمر النظام في العمل .من الممكن في أي وقت إعادة الخطوة .1

حتى تتأكد من اكتمال التشابُك.

02

03

06

01
21

15

خطر! عالمتي السالمة ذات اللون األحمر الموجودتان على أزرار
التحرير الرمادية يجب أال تكون مرئية.
8 .8ضع الجزء الخاص بالحزام القطري  21في الماسك العلوي لتوجيه
الحزام ذو اللون األحمر الداكن . 01
9 .9جرّ ب سحب مقعد طفلك بقوة إلى األمام كي تتأكد من أنه مُثبت بإحكام
وأمان.
1010راعي الخطوات المذكورة في جزء " 1-10ضبط مسند الرأس".
 1111راعي الخطوات المذكورة في جزء " 2-10ربط حزام األمان الخاص
بطفلك بإحكام".

 2-9تثبيت إبزيم أمان طفلك
.1
.2

10
11

.3
.4

12

.5
.6
.7
.8
23

1افتح إبزيم حزام المقعد ( 12اضغط على الزر األحمر)
2اضغط على زر الضبط  13وفي الوقت نفسه اسحب أحزمة الكتفين 11
لمنصات الكتفين أدناه  10إلى األمام.
3أجلِس طفلك على المقعد.
4تحقق من االرتفاع الصحيح المناسب لمسند الرأس وعدلهم إذا لزم األمر
[انظر أعاله].
5تأكد من أن ظهر طفلك مستن ًدا بشكل مستقيم إلى مسند الظهر الخاص بمقعد
الطفل.
6فك ألسنة اإلبزيم  23من مثبتات حزام المقعد . 19
7قم بتوجيه سقاطات اإلبزيم  23معًا وقم بتعشيقها قبل وضعها في إبزيم
حزام المقعد  - ١١يجب أن يُحدث ذلك نقرة مسموعة.
8اجذب أحزمة الكتف  11إلزالة كل تراخي من قسم الحِجر بما يضمن أن
يكون حزام المقعد مستويا ومهيّئا
بصورة مريحة.

12

نصيحة! يمكنك إزالة طفلك النائم عن طريق الضغط واالستمرار في
الضغط على زر اإلسكات أوال أثناء فك اإلبزيم.

!beep

15

خطر! عندما يومض المؤشر األحمر  15واألخضر ،يجب استبدال
البطاريات.

١١
24

خطر! يجب أن تكون أحزمة الفخذ  24في وضعية منخفضة قدر اإلمكان فوق فخذي طفلك.
9.9نفذ الخطوات المدرجة في فصل " 3-9تأمين طفلك" الخاص بمنتجك المتنوع.

 3-9تأمين طفلك
منتج  KING IIالبديل:

نصيحة! يمكنك ضبط زاوية هيكل المقعد  02عند وضع الطفل في مقعد
السيارة.
لفك حزام أمان مقعد سالمة طفلك أو التخلص منه ،راقب الخطوات في فصل 5
"تفكيك حزام األمان والتخلص منه" [صفحة ]I

15

15

تحذير! اسحب حزام الضبط  16الي األمام مباشرة.
فك حزام أمان طفلك والتخلص منه:

خطر! عندما يضيء المؤ ّ
شر  15باللون األحمر ،فإن طفلك يكون غير
مؤمّن بصورة صحيحة أو يكون نظام السحب التلقائي قد وصل إلى مداه
األقصى .توقف في أقرب فرصة آمنة وكرر الخطوات الموجودة في فصل
" 3-9تأمين طفلك".
نصيحة! إذا كان طفلك ما زال مثبتا ،فقد يكون اإلنذار تحذيرا أن نظام
السحب التلقائي في نهاية مداه التشغيلي .قد يكون لديك تثبيت أبعد كثيرا من
التركيب األول الخاص بك ولكن الضبط التلقائي قد توقف .يمكنك إما إتمام
رحلتك (مع تفقد طفلك دوريا) أو التوقف عند المكان المناسب التالي وجذب
شريط الضابط ببساطة مرة أخرى (بدون فك اإلبزيم) إلى األخضر إلعادة
تشغيل نظام السحب التلقائي الخاص بك ،سيقوم ذلك أيضا بإعادة نظام اإلنذار
لوضعه األصلي.

!píp

على قدر إحكام حزام المقعد على جسم طفلك ،سيتم حماية طفلك بشكل أفضل .لذلك تجنب وضع مالبس
كثيفة على طفلك تحت الحزام.

13

لسالمة طفلك قبل جميع الرحالت ،تأكد من...
◄يتم تثبيت مقعد سالمة الطفل،
◄يتم تعشيق هيكل المقعد  02وقاعدة المقعد  06تمامًا .يجب أن تكون كل من عالمتي السالمة الحمراوتين
الموجودتان في أزرار التحرير الرمادية  03غير مرئية.
◄تشغيل أجزاء حزام المقعد  21القطري واألفقي  22في كل من الجانبين من خالل  04أدلة الحزام
السفلي ذات الضوء األحمر،
◄تشغيل أجزاء حزام المقعد القطري  21من خالل  01أدلة الحزام العلوي ذات الضوء األحمر القاتم
العلوي،
◄أجزاء  21الحزام القطري و األفقي  22ضيقة وليست ملتوية،
◄عدم وضع إبزيم حزام مقعد الركبة  20بينأدلة الحزام السفلي ذات الضوء األخضر  04الخاص بمقعد
الطفل.
◄يتم ضبط مسند الرأس بشكل صحيح،
◄إبزيم حزام مقعد طفلك ذي الخمس نقاط مريح لكن يتم تثبيته حول طفلك،
◄ ضبط مسند الرأس ذي الخمس نقاط ليكون غير ملتوي،
◄تعشيق لسان اإلبزيم  23في إبزيم مسند الرأس . 12
خطر! إذا حاول طفلك فتح إبزيم حزام المركبة  20أو إبزيم حزام المقعد ذي الخمس نقاط 12 ،فتوقف
في أقرب وقت ممكن .تحقق من أكان مقعد سالمة الطفل مثبت بشكل صحيح أم ال وتأكد من تأمين طفلك
على النحو بشكل صحيح .اشرح لطفلك المخاطر المرتبطة بأفعالهم.

تحذير! اسحب حزام الضبط  16مباشر ًة إلى األمام (ليس إلى أعلى وال
إلى أسفل).
1 .1اسحب حزام الضبط  16حتي يضيء المؤشر الضوئي  14باللون
"األخضر" ،ثم ستتمكن من سماع صوت "نقرة" مسموعة والتي تشير إلى
أن الرباط مشدود بإحكام.
2 .2يُرجى مراعاة مالحظات السالمة الموجودة في هذا الجزء
" -8تثبيت مقعد الطفل"

15

08

7.7ادفع هيكل غطاء المقعد  02بواسطة يديك االثنتين تجاه قاعدة المقعد 06

16

يجب أن يتم ضبط  09مسند الرأس بطريقة تجعل أعلى وسادات الكتف
لحزام المقعد في نفس مستوى كتفي طفلك.
إذا كان طفلك يرتدي مالبس كثيفة ،فقد تحتاج لرفع مسند الرأس من جديد
لضمان الوضع الصحيح لحزام المقعد.

09

ستسمع صوت "نقرة" مسموعة.
5 .5قم بإحكام ربط الجزء الخاص بالحزام القطري  21عن طريق سحب
الحزام القطري  21بقوة على الجانب اآلخر من إبزيم حزام مقعد
السيارة.
6 .6امسك هيكل غطاء المقعد  02بإحدى اليدين أثناء سحب ذراع الضبط
الرمادية  05إلى األمام باليد األخرى .قم بإمالة الهيكل تجاه  02قاعدة
المقعد  06بحيث تقابل مواضع التشابُك.

• تأمين مقعد سالمة الطفل بشكل مستمر عندما يكون في السيارة حتى في حال عدم نقل الطفل.
تحذير! لحماية الخاصة بك عند تعاملك مع مقعد الطفل:
• ال تستخدم مقاعد سالمة األطفال حرة االستناد ،حتى ولو في حالة االختبار.
• عند الفتح أو اإلغالق ،يجب عدم وضع أي شيء بين هيكل المقعد  02وقاعدة المقعد  . 06يمكن أن يتسبب
ذلك في القرص على أصابعك أو أصابع طفلك ،وجرحه.
• لمنع وقوع أضرار ،تأكد من عدم تعليق مقعد سالمة الطفل بين األجزاء الصلبة (باب السيارة و مجرى
انزالق المقعد وغيرها).
• قم بتخزين مقعد سالمة الطفل في مكان آمن عند عدم استخدامه .ال تضع أي أشياء ثقيلة على المقعد وال تقم
بتخزينه بجوار مصادر الحرارة أو في أشعة الشمس المباشرة.
• دائمًا انزع البطارية قبل التخزين.

1 .1ضع مقعد الطفل على مقعد السيارة بحيث يواجه اتجاه السفر
(اتجاه حركة السيارة).
2 .2اضغط أحد أزرار التحرير ذات اللون الرمادي  03وفي نفس الوقت
اسحب هيكل المقعد  02إلى األمام بأقصى حد ممكن.
خطر! عند الفتح واإلغالق ،يجب أال يعيق شئ المساحة بين هيكل غطاء
المقعد  02وقاعدة المقعد  . 06يمكن أن تتعرض أنت أو طفلك لقرص
أصابعكم ،مما يلحق األذى بها.

 1-9ضبط مسند الرأس

متغيرات المنتج :KING II LS

16

1 .1اسحب حزام الضبط  16حتى يستقر حزام المقعد بشكل مسطح ويتم
إغالقه قبالة جسم طفلك.
2 .2مراقبة المالحظات في الفصل " -8تثبيت مقعد الطفل"

24

فك غطاء المقعد والوسادة األسفنجية في سطح المقعد وتغيير بطاريتان من نوع
 AAAفي صندوق البطارية . 24

ما الذي يحدث عندما ال يضيء ضوء المؤشر مطل ًقا...
● "تحقق من ما إذا تم ضبط مسند الرأس بشكل صحيح وف ًقا لفصل  1-9تعديل مسند الرأس".
● تحقق إذا ما كان هناك أي تراكم لألتربة أو األشياء الغريبة في منطقة الجلوس تحت مستشعر الركاب.
إذا لزم األمر ،نظف المنطقة كما هي موضحة في فصل ( 4صفحة .)1
● استدل كل من البطاريتين
● تأكد أنك سحبت حزام الضبط بقوة كافية.
إذا كان ال يمكن حل المشكلة باستخدام الطرق أعاله ،اتصل بمندوب خدمة العمالء الخاص بك أو خدمة عمالء
.BRITAX RÖMER

