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إلنتاج مقعد السالمة املناسب
مجموعة ٠+ ١ ٢ ٣

لألطفال الذین ترتاوح أوزانھم بین ٠-٣٦
والذین بلغوا ٠- ١٢ ١٢ سنة من عمرھم



نشکرکم علی حسن اطمئنانکم لرشکتنا
نرجو من الوالدین الکرام قراءة التعلی¢ت ذات الصلة قبل استخدام مقعد السالمة ھذا

دلیل طریقة استخدام مقعد ساترن لسالمة الطفل (کريس األمان)

١

واجهة              سمي - یونیورسال ١+٠ (٠-١٨ کلغ):              + ثال° النقاط + الضبط

سمي یونیورسال (٩-١٨ کلغ)                +ثال° النقاط+ الضبط

ISOFIXISOFIX

مالحظة

مالحظة

١.یعترب نظام السالمة للطفل ھذا قابالً للتنظیم. �وجب املادة القانونیة رقم ٤٤,٠٤ یجب استع�ل

ھذا املقعد يف وسائط النقل املزّودة بأنظمة الضبط ISOFIT استع�ًال عاًما

ISOFIT ٢. إّن ھذا املقعد یناسب لوسائط النقل التي تم تصدیقھا وفًقا ألنظمة

حسب نوع مقعد الطفل وأدواتھ الفرعیة (حیث یجب أن یذکر يف دلیل السیارة)

.ISOFIT ، ١٨ کلغ -٠ ، لھذا الجھاز عبارة عن: الفئة العمریة بین ٠ إلی ١ ISOFIT ٣. إّن الفئة العمریة والوزن لواجھة

تم تصنیع ھذا املقعد للطفل الستخدام (semi-Universal) و لوضع الطفل علی مقاعد السیارات

املزّودة بنظام إیزوفیت حیث یمکن أن یتم تنصیبھ علی املقعد باإلتجاه األمامي والخلفي الجانبي

ولکن الینصب ھذا املقعد علی املقعد األوسط باإلتجاه الخلفي

 ١. یعترب نظام سالمة الطفل نظام ISOFIT حیث تم تصدیقھ وفًقا لل�دة القانونیة رقم 

.ISOFIT ل العام يف وسائط النقل املزّودة بأنظمة�٤٤،٠٤ لالستع

٢. إّن ھذا املقعد یناسب لوسائط النقل املزّودة بأنظمة ISOFIT وفًقا لنوع مقعد الطفل

(ُرشح املوضوع يف دلیل وسائط النقل بالتفصیل)

٣. إّن الفئة العمریة والوزن لواجھة ISOFIT لھذا النظام ھي: الفئة العمریة والوزن I، .٩-١٨ کلغ

 یمکن أن یناسب ھذا املقعد يف بقیة السیارات لقبول نظام سالمة الطفل ھذا. يف حالة وجود أي شك أو ریب، قوموا باالستشارة مع صانع

.مقعد ضبط الطفل أو البائع بالقطعة

إØّا ھذا املقعد ینصب يف وسائط النقل التي تتزّود بنظام - ISOFIT .وأحزمة السالمة ثالثیة النقاط

!تنذیر: التستعملوا نقاط تحّمل الضغط دون وجود أیة عالمة تجاریة
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٢

مالحظة

١. یعترب نظام السالمة ھذا نظام "یونیورسال". تم تصدیق ھذا القرار وفًقا لل�دة القانونیة رقم

٤٤ وتعدیالتھا من النوع ٤، لالستخدام يف وسائط النقل وکثیٍر من مقاعد السیارات ولیس

ھذا املقعد قابالً لالستخدام يف جمیع السیارات

٢. إذا أشار صانع وسائط النقل يف دلیل وسائط النقل إلی أّن وسائط النقل ھذه تقدر علی قبول نظام

٣.یستخدم نظام سالمة الطفل ھذا وفًقا ملعاییر *یونیورسال* الصارمة بالنسبة للتصامیم السابقة التي â توجد لھا ھذه الدعایات

سالمة الطفل من نوع یونیورسال لھذه الفئة العمریة، فیجوز لکم استخدام ھذا النظام

٤. يف حالة وجود أي شك أو ریب، قوموا باالستشارة مع صانع نظام ضبط الطفل أو البائع بالقطعة

مالحظة

١. یعترب نظام السالمة ھذا نظام "یونیورسال". تم تصدیق ھذا القرار وفًقا لل�دة القانونیة رقم ٤٤ وتعدیالتھا

من النوع ٤ ، لالستخدام يف وسائط النقل وکثیٍر من مقاعد السیارات، ولیس ھذا املقعد قابالً لالستخدام يف جمیع السیارات

٢. إذا أشار صانع وسائط النقل يف دفرت وسائط النقل إلی أّن وسائط النقل ھذه تقدر علی قبول نظام سالمة

الطفل من نوع یونیورسال لھذه الفئة العمریة، فیجوز لکم استخدام ھذا النظام

٣. یستخدم نظام سالمة الطفل ھذا وفًقا ملعاییر *یونیورسال* الصارمة بالنسبة للتصامیم السابقة التي â توجد لھا ھذه الدعایات

٤. يف حالة وجود أي شك أو ریب، قوموا باالستشارة مع صانع ضبط الطفل أو البائع بالقطعة

ISOFIT وسائط النقل املزّودة بأنظمة 
تنذیر: التستخدموا ھذا النظام قبل أن یبلغ وزن الطفل إلی ٩ کغ

سمی یونیورسال ١١+١١١ (٣٦-١٥ کغ)                  + الحزام ثال° النقاط

سمی یونیورسال ١١١+١١ (٣٦-١٥ کغ) الحزام ثال° النقاط

 تم تصمیم ھذا املقعد للطفل الستخدام (semi-Universal) و لوضع الطفل علی مقاعد السیارات 

املُزّودة بنظام إیزوفیت حیث الیمکن تنصیبھ علی املقعد الجانبي باإلتجاه األمامي. فیجب أن ینصب علی املقعد

الجانبي يف اإلتجاه الخلفي ولکن الیمکن أن یتم تنصیبھ علی املقعد األوسط يف اإلتجاه الخلفي

یمکن أن یناسب ھذا املقعد لبقیة السیارات لقبول نظام سالمة الطفل. ففي حالة وجود أي شك أو ریب، قوموا

باالستشارة مع صانع املقعد لضبط الطفل أو البائع بالقطعة

یمکن أن یستخدم لوسائط النقل املزّودة بنظام - ISOFIT .و أحزمة السالمة ثالثیة النقاط وحزام السالمة فقط

رقم ١٦ .ECE نھ قابل لالستخدام يف وسائط النقل املذکورة أعاله ثالثیة النقاط / ذات سیورة السالمة الجامعة، وفًقا ألنظمة

ISOFIT وسائط النقل املزّودة بأنظمة ·

رقم ١٦ .ECE ھ قابل لالستخدام يف وسائط النقل املذکورة أعاله ثالثیة النقاط / ذات سیورة السالمة الجامعة، وفًقا ألنظمة

ISOFIT وسائط النقل املزّودة بأنظمة ·
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١. یجب تثبیت القطع الفوالذیة والبالستیکیة ملقعد السالمة بعد الرجوع إلی الدلیل، حیث الیقع مقعد السالمة علی مقعد السیارة وأبوابھا

٢. یجب أن یشّد کّل سیر یوصل املقعد بوسائط النقل ویجب تنظیم کّل سیر یضبط الطفل، علی جسم الطفل ویجب أن التلتوي األربطة

٣. من الالزم تنظیم األربطة املرتبطة بالجسم، حیث یقع علی لقن الطفل بشکل کامل

٤. الیمکن استخدام ھذا املقعد حین یتعرّض املقعد لضغوط شدیدة إثر االصطدام

 ٥. إذا â تصّدق املؤسسة الصانعة مقعد السالمة فیعترب أي تغییر أو تنظیم فیھ خطیرًا جدا ويف حالة â تستخدموا التعلی�ت املرتبطة بالتنصیب والتي

أعلنت من قبل صانع ضبط الطفل استخداًما صحیًحا فتواجھون املشکلة

٦. یجب أن یکون املقعد بعیًدا عن أشّعة الشمس، فی� عدا ذلك یکون حارا لجلد الطفل جدا

٧. یرجی أن الترتکوا طفلکم يف نظام ضبط الطفل وحده

٨. یجب وضع الحقیبة أو األدوات األخری بشکل صحیح وسلیم إثر االصطدام

٩.  اجتنبوا من وضع الطفل علی املقعد الذي لیس لھ أي غطاء

ب: یجب أن الیستبدل غطاء املقعد مع مقعد آخر أوصاه الصانع، ذلك بأّن ھذا الغطاء یعترب جزًءا الیتجزأ  من فعالیة الضبط

١٠. احفظوا ھذه التعلی�ت لالستفادة من املقعد ملّدة طویلة

١١. اجتنبوا من أي ùّسك وتغییر إّال املواضیع التي ُرشِحت يف التعلی�ت وتم تعیینھا يف ضبط الطفل

١٢. یجب تنصیب األدوات املستحکمة والقطع البالستیکیة واستبدالھا بشکل صحیح حیث الیؤّدي

تنصیبھ علی املقعد املتحّرک أو باب السیارة، إلی مواجھة مشکلة حین استع�لھ یومیًا

١٣. یجب تنصیب الحقیبة واألشیاء األخری بشکل صحیح لکي الیؤّدي إلی اإلصابة إثر االصطدام

١٤. إّن السیاقة السلیمة ھي أحسن أسلوب للحفاظ علی الطفل ومقاعد السالمة للطفل تحافظ علی الطفل

محافظة مؤّثرة ولکن یمکن أن التزیل الصدمات الناشئة من الحادث بشکل کامل

الرجوع إلی دلیل نظام ضبط الطفل للتأکّد األکþ). فی�عدا ذلك، من املحتمل مواجھة خطر إصابة الطفل

١٥. یرجی استخدام فئة عمریة مناسبة ووزن وحجم مناسب ملقاعد األطفال بأسالیب مناسبة، (یرجی

١٦. الیجوز أن یقع مقعد السالمة للطفل قریبًا من الوسادة الھوائیة. فی�عدا ذلك، یمکن أن یصاب الطفل حین االصطدام

١٧. يف حالة وجود أي تداخل بین حلقة حزام السالمة للکبار والنقاط األصلیة من الحمل يف نظام الضب

الیمکن استخدام املقعد ھذا. يف حالة وجود أي شك أو ریب يف ھذا الخصوص، یوصی بأن یسأل املستخدم من صانع جھاز ضبط الطفل

١٨. التستخدموا املقعد باإلتجاه األمامي قبل أن یکون وزن الطفل أکþ من ٩ کلغ

١٩. إذا کان املقعد باإلتجاه الخلفي مزودا بالوسادة الھوائیة، فالیمکن التنصیب علیھ

٢٠. احفظوا ھذه التعلی�ت لالستخدامات التالیة يف املستقبل

تحذیر

٣



٤

قاÈة املواضیع

٥

٦

٧

٨

٩

١٤

٢٠

٢٢

٢٥

٢٦

تعرفون مقعد سیارتکم (املقعد باإلتجاه األمامي)

تعرفون مقعد (املقعد باإلتجاه األمامي) سیارتکم

معاییر اختیار مقعد السیارة لألطفال

مقدمة فعالیة مقعد السیارة

التنصیب للفئة العمریة: ٠+١ (٠- ١٨کغ)( الوضع الی االتجاه الخلفي)

التنصیب للفئة األولی: ٩-١٨ کغ ( الوضع الی االتجاه األمامي)

فصل الضبط ٥- نقطة

التنصیب للفئة العمریة: ٢+٣ (٣٦- ١٥ کغ) و أسلوب االستخدام

فصل الغطاء

والتنظیف و الحفظ



٥

تعّرفوا إلی مقعد السالمة (إلی اإلّتجاه األمامي)

١٠

١٢

١٤

١٥

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١

١١

١٧١٦

١٣

١- مقبض تنظیم رأس الطفل

٢- مکان اسرتاحة رأس الطفل

٣- الوسادة لألطفال الذین تقل أوزانھم عن ٩ کغ

٤- قّالب اإلرشاد للفئة العمریة: ٢+٣
(االستخدام لألطفال الذین ترتاوح أوزانھم بین ١٥-٣٦ کغ)

٥- غطاء الکتف، واقي الکتف

٦- ضبط الکتف

٧- وسادة الفئة العمریة
(االستخدام لألطفال الذین ترتاوح أوزانھم بین ٩-١٢کغ)

٨- عنرص التنظیم املرکزي

٩- السیر الواقي

١٠- الواقي الفرعي

١١- إرشاد التنصیب

١٢- الوسادة للفئة العمریة: ٠+١
(االستخدام لألطفال الذین تقل أوزانھم عن ٩ کغ)

١٣- السیر الواقي للفئة العمریة ٢+٣

١٤- زر تنظیم الحالة

١٥- مقبض مراقبة التدویر

١٦- مقبض تنظیم موضع القعود

١٧- مقبض تنظیم إیزوفیت



٦

ISOFIX  حالة فكISOFIX  ّسكÏ حالة

٢٤

٢٣

٢٠

٢١

٢٢

٢٦

٢٥

٢٧

٢٨

الغطاء الخلفي

١٩

١٨

١٨- قّالب السیر العلوي

١٩- تنظیم السیر العلوي

٢٠- زر تغطیة مقبض ناقل الحرکة

٢١- إرشاد التنصیب

٢٢- تصمیم إیزوفیت

٢٣- عنرص اتصال إیزوفیت

٢٤- اإلرشاد لإلتجاه الخلفي

٢٥- الواقي الجانبي

٢٦- سیر االتصال بالکتف

٢٧- بکرة السیر

٢٨- سیر X٢ للکتف

٢٩- مکان الحفظ وفًقا للتعلی�ت



٧

معاییر اختیار مقعد السیارة للطفل

املجموعة الوزن العمر
ناألطفالظام

ضبط
أسلوب

التنصیب
جھة

التنصیب
وسائط النقل الرضوریة

0+ 0-13kg
سنوات

٠-٣

إلی اإلتجاه
األمامي

إلی اإلتجاه
األمامي

إلی اإلتجاه
األمامي

إلی اإلتجاه
األمامي

إلی اإلتجاه
األمامي

الضبط
خ�يس
النقاط

.ISOFIT سائط النقل املزّودة بواجھة

  ISOFITوسائط النقل املزّودة بواجھة     

  ISOFITوسائط النقل املزّودة بواجھة     

وسائط النقل املزّودة بواجھة .SOFIT، و
إذا کان مقعد وسائط النقل مزودا بحزام
.ثنا? النقاط فقط، فالیمکن استخدامه

وسائط النقل املزّودة بواجھة .SOFIT، و
إذا کان مقعد وسائط النقل مزودا بحزام
.ثنا? النقاط فقط، فالیمکن استخدامه

إلی الفوق
ISOFIT+

إلی الفوق
ISOFIT+

إلی الفوق
ISOFIT+

الضبط
خ�يس
النقاط

الضبط
خ�يس
النقاط

لسیارة املزّودة
ابحزام السالمة
ثال< النقاط

ISOFIT+
لسیارة املزّودة
ابحزام السالمة
ثال< النقاط

ISOFIT+
لسیارة املزّودة
ابحزام السالمة
ثال< النقاط

لسیارة املزّودة
ابحزام السالمة
ثال< النقاط

الشهر ٣

سنوات ٩

الشهر ٣

سنوات ٩

العمر

٤-٢

العمر

٤-٢

I 9-18kg

9-18kgI

15-36kgII+III

15-36kgII+III

 ISOFIT ا یمکن استخدامھ يف وسائط النقل التي تتزّود بØّإ

 تم تصمیم مقعد السیارة للطفل ھذا للفئة العمریة: ٠+٣/٢/١ و الوزن من ٠ الی ٣٦ کغ. یناسب هذاملقعد لألطفال الذین بلغوا ٠ إلی ١٢ سنة

 من عمرھم. یجب أن تکون وسائط النقل املزّودة بنظام

.ECE R والتي تابعة لرشوط ١٤ ISOFIT

یجب تنفیذ أسالیب مختلفة للتنصیب لألطفال يف مختلف الفئات العمریة

یرجی إّتباع املعاییر التالیة لالنطباق علی التنصیب املناسب للفئة العمریة

اجتنبوا من ùّسك الحمل ماخال املواضیع التي ُرشحت يف التعلی�ت وتم تعیینھا يف نظام ضبط الطفل

الیمکن أن یکون مقعد السیارة للطفل مزودا بتدویر فرعي حین السیاقة

إّن مقعد السیارة للطفل لیس قابالً للتنصیب يف الحالة إلی اإلتجاه الخلفي حین یکون املقعد مزودا بالوسادة الھوائیة



٨

٢- فعالیة الواقي الفرعي

١ ٢

٣٤٥

١

ک� تشاھدون يف الصورة اآلنفة الذکر، إّننا نقرتحکم

فتح الواقي الفرعي القریب من الباب حیث یمکن لکم

.أن تفتحوه حسب الحاجة أم ال

ک� تشاھدون يف الصورة رقم ١، ملّا تغلق الواقیات الفرعیة

إضغطوا علیھا ّحتی تفتح کالصورة رقم ٢. إذا أردتم أن

تغلقوھا یمکن لکم أن تضغطوا علیھا ثانیًة وفًقا للصورة رقم ١ .

١ ٢
الضغط

الحرکه الی االتجاه االمامی

املؤرشة الحمراء یعني
املؤرشة الخرضاء یعني

یکون الواقي الفرعي ُمغلًقا
یکون الواقي الفرعي مفتوًحا

١- الحرکة املُدّورة

Pull

ک� تشاھدون يف الصورة رقم ١، یمکن لکم تدویر العجلة الیدویة ملراقبة التدویر للسیارة باإلصبع لکي

تستطیعوا تدویر مقعد السیارة. تکون کلتا الجھتان قابلة للتنظیم (یجب مشاھدة الصورة رقم ١). یجب

فك مقبض مراقبة التدویر حین اکت�ل التدویر. تشاھدون عال "OK" علی املقبض (یجب مشاھدة الصورة رقم ٥ ).

مالحظة ھاّمة:  الیمکن االستفادة من الحالة الفرعیة ملقعد الطفل حین السیاقة ویجب أن

الیکون املقعد ُمدورا بل یجب أن یکون يف إتجاه أمامي و ثابت (الصورة رقم ١) و يف إتجاه خلفي (الصورة رقم ٥)

تعریف فعالیة مقبض ناقل الحرکة للسیارة

الحرکه الی االتجاه الخلفی



تنصیب إیزوفیت للفئة ٠ + ١

٩

١

٣ ٤

٢

التشدید والسحب

التشدید والسحب

التشدید

والسحب 

التشدید

والسحب 

الصورة رقم ١،  ١. ک� تشاھدون يف 

 قوموا بعودة املقعد إلی اإلتجاه الخلفي

 ( یجب الرجوع إلی قسم التدویر) ثّم

 شّدوا مقبض تنظیم املوضع حتی یصل

إلی مستوی الصفر

٢. مقبض تنظیم بید أخری

 ٣. ک� تشاھدون يف الصورة رقم ٣، إذا

 أردتم انفصال            فقوموا بتنظیم

رافعة

                   الیدویة واضغطوا علی اتصاالت

                    إلی إتجاه القاعدة    

،٤ رقم  الصورة  يف  تشاھدون   �ک  .٤ 

یجب تثبیت العنرصین اإلثنین التصال

يف البدایة. تکون عالمة             حمراء

         

  :مالحظة ھاّمة

 ISOFIT والتي تم تصدیقھا وفًقا لل¢دة القانونیة رقم ١٤ ECE. 

١. إßّا ھو یناسب لالستع¢ل يف وسائط النقل املذکورة أعاله والتي تتزّود بأنظمة

 ٢. یتم التنصیب للفئة العمریة: ٠+١ يف اإلتجاه األمامي واألطفال الذین ترتاوح أوزانھم بین ٠ الی ١٨ کغ ، بحالة واحدة للقعود ويف

مستوی ٠+ ١

٣. إّن مقعد السیارة ھذا یتزّود للفئة العمریة

٤. إّن مقعد السیارة للطفل لیس قابًال للتنصیب للفئة العمریة: ٠+١ يف املکان الذي یتجّھز بالوسادة الھوائیة

٥. مالحظة ھاّمة – إذا کان وزن الطفل أقل من ٩ کغ، الیمکن لکم التنصیب إلی اإلتجاه األمامي

 ٦. مالحظة ھاّمة – الیمکن أن یکون مقعد السیارة للطفل يف الحالة الفرعیة حین السیاقة وتستخدم ھذه الوسادة لألطفال الذین تقل

أوزانھم عن ٩ کغ

٧. تستخدم وسادة الفئة العمریة: ١ لألطفال الذین ترتاوح أوزانھم بین؛ یجب أن تجمع وسادة الفئة: ٠+ ووسادة الفئة العمریة:

الفئة العمریة ٠+١ (٠-١٨ کغ) للتنصیب ( إلی اإلتجاه األمامي)

ISOFIT

ISOFIT

ISOFITISOFIT

ISOFIT

     علی

ISOFIT



تنصیب السیر العلوي للفئة ٠ + ١

١٠

click

٥

Car door

١٢

 ٥. ک� تشاھدون يف الصورة رقم ٥، أدخلوا العنرصین

 اإلثنین التصال            يف نقطة

    الثابتة �قعد السیارة حتی تسمعوا  صوت

ISOFIT الضغط یجدر بالذکر أن

ستصبح خرضاء لفك اتصاالت           عالمة 

 .إضغطوا علی الزر األخرض وتصبح العالمة حمراء.

١: ک� تشاھدون يف الصورة رقم ١، یجب أن یعرب

االتصال املذکور أعاله من ثقبة Guiding إلی اإلتجاه الخلفي

مالحظة: یجب تنصیب األدوات الفرعیة املذکورة أعاله يف

باب السیارة حتی یسھل استخدامھا لألطفال

٢: ک� تشاھدون يف الصورة رقم ٢، افتحوا الواقي

الفرعي من اإلتجاه الذي â یتم تنصیب األدوات الفرعیة

(یرجی الرجوع إلی قسم الواقي الفرعي)

٦. ک� تشاھدون يف الصورة رقم ٦

 ISOFITشّدوا مقبض تنظیم

واضغطوا علی قاعدة مقعد السیارة للطفل

عالمةISOFIT  لکي ینفصل. يف حالة عدم وجود

تنظیم ISOFIT لیس ھناك حاجة إلی شّد مقبض،

ISOFIT

ISOFIT

ISOFIT

التشدید والسحب

٦

التشدید والسحب



تنصیب عنرص الضبط للفئة ٠ + ١

١١

٣ ٤

٥

١٢

٣: ک� تشاھدون

يف الصورتین رقم ٣ و ٤ ،

شّدوا السیر العلوي لکي تعرب

من وسط قاعدة مقعد السیارة

واجعلوا مرساة القالب من خلفھ

(یجب الرجوع إلی دلیل السیارة)

 ٤: ک� تشاھدون يف الصورة رقم ٥،

التنظیم عنرص  تشّدوا  أن   یجب 

للسیر العلوي فتشاھدون املؤرشة

 الخرضاء. فحرّکوا مقعد السیارة لکي

بشکل العلیا  الفرعیة  األدوات   تشّد 

صحیح ومناسب

 إذا أردتم فك السیر العلوي، إضغطوا

علی الزر حتی یدور عنرص

التنظیم للسیر العلوي بزاویة واحدة

  ١- ک� تشاھدون يف الصورة رقم ١، 

 إضغطوا علی عنرص التنظیم املرکزي

لفك امًنا  متز  الضبط  حلقة   فشّدوا 

رباط الکتف

 ٢ – ک� تشاھدون يف الصورة رقم ٢،

 إضغطوا علی الزر األحمر لفك حلقة

نظام الضبط



١٢

٣٤

٥

Pull Level 1

Level 2

 أسلوب استخدام حلقة الرباط: قوموا بهداية حلقة املقبض عرب استخدام القفل' اإلثن' بعضه� البعض واضغطوا

ً�.عليه� قبل أن يقعا يف قفل الحلقة. صحيح أم ال. يف حالة الضغط عيل الزر األحمر، يصبح قفل اليد واإلصبع ناع

شّدوا األقفال املرتبطة باليد واإلصبع حتّي تتأکّدوا هل ùالقفل بشکل القفل بشکل

 مالحظة: قوموا بتنظیم قاعدة الوسادة يف موضع مناسب بعد القعود.

 فی�یتعلق التنصیب يف اإلتجاه الخلفي، یجب أن تکون بطانات الکتف أسفل

.من أکتاف الطفل قلیًال

 ٣: ک� تشاھدون يف الصورة رقم ٣،

يف للکتف  اإلثنین  الرباطین   شّدوا 

اإلتجاھین

 ٤: ک� تشاھدون يف الصورة رقم ٤،

 علیکم مساعدة طفلکم للقعود علی

من تتأکّدوا  أن  الالزم  فمن   املقعد، 

 وضع الرباط األسفل علی لقن الطفل

ارتفاع فحص  یرجی  کامل.   بشکل 

أحزمة تضع  أن  الالزم  من   الکتف. 

 الکتف فوق أکتاف الطفل قلیالً. إذا

فیمکن قلیالً،  أو  کثیرًا  االرتفاع   کان 

.أن یخفف مستوی سالمة الطفل

 ٥: ک� تشاهدون يف الصورة رقم ٥، أخرجوا س! التنظيم للضبط لکي يقع الطفل يف مکانه بشکل صحيح ويجب االجتناب من تضييق س! الضبط

 أکþ. فمن األحسن أن يکون الفاصل ب' الرباط والقفس الصدري للطفل بقدر راحة اليد للکبار. يجب أن تفحصوا هل يکون هذا املقدار من التشديد

.مناسباً للطفل أم ال وتأکّدوا من وضع الرباط األسفل عيل لقن الطفل بشکل کامل

 ٦: ک� تشاھدون يف الصورة رقم ٦، إّن األطفال الذین تقل أوزانھم عن ١٠ کغ

 یجب أن یستخدموا املستوی ١ و األطفال الذین ترتاوح أوزانھم بین ١٠ کغ أو

 أکþ من ١٠ کغ فیجب أن یستخدموا املستوی ٢ قبل التنظیم. قوموا برتاخي

الحزام بتلویة  قوموا  ثّم  املفتوحة.  والحلقة  النقاط  خ�يس  السالمة   حزام 

وبعبوره من ثقبة مدّورة وتأکّدوا أّن الحلقة ثبتت يف الثقبة

 ٧: ک� تشاھدون يف الصورة رقم ٧، شّدوا مقبض تنظیم الوسادة

الرتفاع وفًقا  مناسب  مکان  يف  الغطاء  تضعوا  لکي  الفوق   إلی 

 األطفال

٦٧



تنصیب إیزوفیت للفئة ١

١٣

١٢

٣٤

التشدیدالتشدید

التشدید

 ١. ک� تشاھدون يف الصورة رقم ١،

اإلتجاه إلی  املقعد  بعودة   قوموا 

قسم إلی  الرجوع  یجب   )  الخلفي 

تنظیم مقبض  شّدوا  ثّم   التدویر) 

املوضع حتی

،٢ رقم  الصورة  يف  تشاھدون   � ٢.ک

.بید  شّدوا            مقبض تنظیم 

واحدة، شّدوا سیر                 بید أخری

٣. ک� تشاھدون يف الصورة رقم ٣ إذ ا

 أردتم انفصال                   فقوموا

 بتنظیم رافعة             إلی إتجاه

 القاعدة               الیدویة واضغطوا

علی اتصاالت

،٤ رقم  الصورة  يف  تشاھدون   � ٤.ک

 یتوجب علیکم شّد الغطاء املشار إلیھ

إلی اإلتجاه الخلفي قبل تنصیب

 وشّدوا السیر العلوي قلیًال.  ثّم اجعلوه

وراء رأس الطفل بشکل موقت

ISOFIT

ISOFIT

ISOFIT

ISOFIT

ISOFIT

ISOFIT

 :مالحظة ھاّمة

١. إßّا ھو یناسب لالستع¢ل يف وسائط النقل املذکورة أعاله والتي تتزّود بأنظمة

EC E التي تم تصدیقھا وفًقا لل¢دة القانونیة رقمو ١٤ ISOFIT

٢. یتم التنصیب للفئة ١ إلی اإلتجاه األمامي واألطفال الذین ترتاوح أوزانھم بین ٩ إلی ١٨. کغ

٣. إّن مقعد السیارة ھذا یتزّود للفئة ١، بخمس حاالت للقعود ويف املستویات ٥/٤/٣/٢/١ .

٤. مالحظة ھاّمة – الیمکن ملقعد السیارة للطفل، االستفادة من الحالة الفرعیة حین السیاقة

٥. تستخدم وسادة الفئة ١ لألطفال الذین ترتاوح أوزانھم بین ٩ - ١٨ کغ

٦. التستخدموا اإلتجاه األمامي قبل أن یکون وزن الطفل أکè من ٩ کغ

التنصیب للفئة١ (٩-١٨ کغ) بدًال من اإلتجاه األمامي

التشدید



Car door

click

١٤

١ ٢

٥٦

التشدید

التشدید

٧

٣ ٤

٥



١٥

١٢

٣٤

٥٦

رقم ١ الصورة  تشاھدون يف   �  ١: ک

أخرجوا الحلقة العلیا

 ٢: ک� تشاھدون يف الصورة رقم ٢،

 قوموا بتدویر مقعد السیارة إلی ٩٠ درجة

( یجب الرجوع إلی قسم التدویر

 ٣- ک� تشاھدون يف الصورة رقم ٣،

 إضغطوا علی عنرص التنظیم املرکزي،

لفك متزامًنا  الضبط  حلقة   فشّدوا 

رباط الکتف

،٤ الصورة  يف  تشاھدون   �ک  .٤ 

 إضغطوا علی الزر األحمر لفك حلقة

نظام الضبط

 ٥. ک� تشاھدون يف الصورة رقم ٥٣ ،

يف للکتف  اإلثنین  الرباطین   شّدوا 

اإلتجاھین

،٦ رقم  الصورة  يف  تشاھدون   �ک  :٦ 

 یجب أن تساعدوا طفلکم للقعود علی

وضع من  تتأکّدوا  أن  فیجب   املقعد، 

 الرباط األسفل علی لقن الطفل بشکل

 کامل. یرجی فحص ارتفاع الکتف. من

فوق الکتف  أحزمة  تضع  أن   الالزم 

االرتفاع کان  إذا  قلیالً.  الطفل   أکتاف 

یخفف أن  فیمکن  قلیالً،  أو   کثیرًا 

مستوی سالمة الطفل

التنصیب الضبط للفئة١ (٩-١٨ کغ) بدًال من اإلتجاه األمامي



١٦

٧

Level 1

Level 2

1 2 3

Pull
٨٩

Car door

١٠ ١١

١٢

 ١٠ : ک� تشاھدون يف الصورة رقم ١٠ قوموابتدویر مقعد

(السیارة إلی اإلتجاه األمامي (یرجی الرجوع إلی قسم التدویر

 ١١ : ک� تشاھدون يف الصورة رقم ١١ ، افتحوا الواقي الفرعي

(يف إتجاه الباب (یرجی الرجوع إلی قسم الواقي الفرعي

 ١٢ : ک� تشاھدون يف الصورة رقم ١٢ ، إضغطوا علی زر

 التنظیم للسیر العلوي فیصبح الزر أخرض. ثّم حرّکوا مقعد

 السیارة حتی تشّد األدوات الفرعیة العلیا بشکل مناسب

 وصحیح. يف حالة ترکتم السیر العلوي، فاضغطوا علی الزر

لکي یتم تدویر زر التنظیم للسیر العلوي بزاویة واحدة

اإلثنین القفلین  استخدام  املقبض عرب  بھدایة حلقة  قوموا  الرباط:  استخدام حلقة   أسلوب 

 بعضھ� البعض والضغط علیھ� قبل أن یقعا يف قفل الحلقة. شّدوا األقفال املرتبطة بالید

 واإلصبع ّحتی تتأکّدوا ھل تم القفل بشکل صحیح أم ال. يف حالة الضغط علی الزر األحمر،

�.یصبح قفل الید واإلصبع ناعً

 ٧: ک� تشاھدون يف الصورة رقم ٧، أخرجوا سیر التنظیم للضبط لکي یقع الطفل يف مکانھ بشکل صحیح ویجب االجتناب من تضییق سیر الضبط 

 أکþ. من األحسن أن یکون الفاصل بین الرباط والقفس الصدري للطفل بقدر راحة الید للکبار. علیکم الفحص ھل یکون ھذا املقدار من التشدید

مناسبًا للطفل أم ال وتأکّدوا من وضع الرباط األسفل علی لقن الطفل بشکل کامل

 ٨: ک� تشاھدون يف الصورة رقم ٨، یجب أن یستعمل من املستوی ١ 

األطفال یستعمل  أن  یجب  و  کغ   ١٠ عن  أوزانھم  تقل  الذین   لألطفال 

 الذین ترتاوح أوزانھم بین ١٠ کغ أو أکþ من ١٠ کغ من املستوی ٢ قبل

 التنظیم. یجب تراخي حزام السالمة خ�يس النقاط والحلقة املفتوحة. ثّم

یجب تدویر السیر وعبوره من الثقبة املُدّورة والتأکّد

 ٩: ک� تشاھدون يف الصورة رقم ٩، شّدوا

اإلتجاه إلی  الوسادة  تنظیم   مقبض 

 العلوي لکي یضع  الغطاء                 يف

مکان مناسب وفًقا الرتفاع مختلف لألطفال
(Headrest)

 مالحظة: قوموا بتنظیم قاعدة الوسادة

� يف موضع مناسب بعد القعود. فی

 یخص التنصیب إلی اإلتجاه الخلفي،

 یجب أن تکون بطانات الکتف أسفل

من أکتاف األطفال



١٧

١٢٣

٤ ٤-١

٤-٤ ٥ ٦

٤-٢ ٤-٣

٦

 ١: ک� تشاھدون يف الصورة  رقم ١، شّدوا سیر

 الرباط العلوي ودّوروا مقعد السیارة إلی إتجاه

٩٠ درجة (یرجی الرجوع إلی قسم التدویر)

،٥ رقم  الصورة  يف  تشاھدون   �ک  :٥ 

بفصل قوموا  الضبط.  حلقة   افتحوا 

.ض�دة الحلقة و الوسادة

 ٤: قوموا بفصل بطانات الکتف: ک� تشاھدون يف الصورة رقم ٤، قوموا بشّد سیورة الکتف عرب استخدام الرباط وفًقا للصورة رقم ١٫٢٫٣٫٤  ثّم اجعلوا

 حلقة السیر داخل ثقبة الحفاظ يف اإلتجاه الخلفي و شّدوا الحزام الی اإلتجاه األمامي. عطًفا علی الصورة رقم ٥٫٦ افتحوا بطانات الکتف، ثّم قوموا

.بفصل أحزمة الکتف عرباستخدام حلقات السیر. ثّم شّدوا بطانات الکتف

إضغطوا  ،٢ رقم  الصورة  يف  تشاھدون   �ک  :٢ 

 علی زر التنظیم املرکزي ثّم قوموا برتاخي حزام

الکتف قوموا بتنظیم الغطاء

.إلی موضع متحرّك

 ٣: ک� تشاھدون يف الصورة رقم ٣، شّدوا السیر

 العلوي واجعلوه يف اإلتجاه الخلفي بشکل موقت

ثّم افتحوا الباب الخلفي (Headrest)

فصل عنرص الضبط خ¢يس النقاط



١٨

٧ ١-٧ ٢-٧

٨ ١-٨ ٢-٨ ٣-٨

سیر الکتف للضبط

ضبط العمود

ضبط تنظیم السیر

العمود املعد3

٩ Front

٧: ک� تشاھدون يف الصورة رقم ٧، یجب انفصال حلقة السیر و مقعد السیارة

 ٩: یجب أن تضعوا األدوات املذکورة أعاله داخل الباب الخلفي وأغلقوه. یرجی أن تضعوا األجزاء املنفصلة بشکل کامل ومناسب. ک� شاھدتم يف

.الصورة املشار إلیھا سابًقا قوموا بفصل حزام السالمة خ�يس النقاط بشکل کامل

٨: وضع رباط الکتف: ک� تشاھدون يف الصورة رقم ٨ (١٫٢٫٣) یجب تدویر الرباط واجعلوه داخل الثقبة والقاعدة

 ک� تشاھدون يف الصورة، یجب إغالق رباط الکتف حین تنصیب

السیورة الخلفیة والیجوز أن تعرب حلقة الضبط منھا

مالحظة ھاّمة: یجب أن ال یلتوي رباط الکتف و حلقة الضبط حین التنصیب



١٩

مالحظة ھاّمة:

١. إßّا ھناك حالة واحدة للفئتین ٢+٣ وھي املستوی ١

٢. یتم التنصیب للفئتین ٢+٣ إلی اإلتجاه األمامي ویناسب لألطفال الذین ترتاوح أوزانھم بین ١٥ الی ٣٦ کغ

٣. یرجی انفصال حزام السالمة والوسادة خ¢سیة النقاط قبل استخدام الفئتین ٢+٣

٤. یجب أن تشّدوا الحزام يف الحلقة لکي تتأکّدوا أّن الحلقة تقع يف حالة مناسبة

٥. إßّا تنصیب یونیورسال وتدشینھ یتم يف وسائط النقل التي تتزّود بالحزام ثال° النقاط وتم تصدیقھا وفًقا لل¢دة القانونیة رقم ١٦

 ٦. إّن تنصیب نصف یونیورسال یناسب لوسائط النقل املذکورة أعاله والتي تتزّود ب               حیث تتجّھز بأجھزة االتصال والتنظیم وفًقا

لل¢دة القانونیة رقم ١٦

٣٤

click

Pull

١

PullPush

٢
 ١. ک� تشاھدون يف الصورة رقم ١، قوموا

 بعودة املقعد إلی اإلتجاه الخلفي ( یرجی

شّدوا ثّم  التدویر)  قسم  إلی   الرجوع 

إلی یصل  لکي  املوضع  تنظیم   مقبض 

املستوی

 ٢: ک� تشاھدون يف الصورة رقم ٢، شّدوا

 مقبض تنظیم                 بید واحدة،

فاضغطوا علی عنرص اتصال

إلی اإلتجاه األسفل بید أخری

الواقي افتحوا   ٣ رقم  الصورة  يف  تشاھدون   �ک  -٣ 

 الفرعي الذي یقع قریبًا من الباب. ( یرجی الرجوع إلی

قسم الواقي الفرعي)

 ٤: ک� تشاھدون يف الصورة رقم ٤، یجب أن یقعد الطفل علی املقعد و یجب تنظیم رأسھ يف حالة

 یشعر الطفل بالراحة. ثّم شّدوا الحزام املورب عن طریق قالب اإلرشاد للحزام األفقي للفئتین ٢ و ٣

 بین جھازي الوقایة واجعلوا فتحة حزام السیارة يف حلقة السیارة بعد است�ع صوت "الضغط" . فأخیرًا،

تأکّدوا من وضع الحزام األسفل علی لقن الطفل بشکل کامل

تنصیب للفئتین: ٢ و ٣  (١٥ الی ٣٦ کغ) وأسلوب االستخدام

١- یونیورسال ٢+٣ (١٥ الی ٣٦ کغ)الحزام ثال° النقاط

ECE

ECE

ISOFIT

ISOFIT

ISOFIT



٢٠

click

التشدید

الضغط

click

الضغطالتشدید

٤ ٣

٦ ٥

٧٨

التشدید

١

التشدیدالتشدید

٢

 ٨: ک� تشاھدون يف الصورة رقم ٨، اجعلوا الطفل علی املقعد وقوموا بتنظیم الوسادة حتی یشعر الطفل بالراحة. ثّم یجب أن یعرب الحزام املورّب من قالب اإلرشاد للحزام األفقي

للفئتین                من بین جھازي الوقایةللطفل واجعلوا فتحة حزام السیارة داخل حلقة السیارة بعداست�ع صوت "الضغط". فأخیرًا، تأکّدوا من وضع حزام السالمة علی لقن الطفل

نصف یونیورسال: ٢ و ٣  (١٥ الی ٣٦ کغ) حزام إیزوفیت ثال° النقاط

ISOFIT

ISOFIT

ISOFIT

ISOFIT
ISOFIT

ISOFIT

ISOFIT

ISOFIT

ISOFIT

ISOFIT

ISOFIT

II و II

ISOFIT

I S OF I T

ISOFIT

،١ رقم  الصورة  يف  تشاھدون   �ک  :١ 

األمامي اإلتجاه  يف  املقعد             اجعلوا 

 ( یرجی الرجوع إلی قسم التدویر)ثّم

بتنظیم موضع املرتبط  املقبض   شّدوا 

املقعد حتی  یصل إلی املستوی

،٢ رقم  الصورة  يف  تشاھدون   �ک  :٢ 

 شّدوا مقبض تنظیم                    بید

واحدة وشّدوا تنظیم                بید أخری

 ٣: ک� تشاھدون يف الصورة رقم ٣، إذا

 أردتم انفصال              فشّدوا مقبض

 تنظیم                    بید واحدة واضغطوا

 علی اتصاالت              إلی إتجاه

القاعدة بید أخری

،٤ رقم  الصورة  يف  تشاھدون   �ک  :٤ 

 افتحوا الواقي الفرعي قریبًا من الباب

 (یرجی الرجوع إلی التعلی�ت املرتبطة

بقسم الواقي الفرعي)

،٥ رقم  الصورة  يف  تشاھدون   �ک  :٥ 

 تصبح عالمة                حمراء قبل وضع

العنرصین اإلثنین التصال

داخل نقطة                الثابتة

،٦ رقم  الصورة  يف  تشاھدون   �ک  ،٦ 

اجعلوا العنرصین اإلثنین التصال

بشکل السیارة  مقعد  من  نقطة   يف 

 مستحکم حتی تسمعوا صوت "الضغط".

 یجدر بالذکر أّن عالمة                   تصبح

 خرضاء. إضغطوا علی الزر األخرض لفصل

اتصاالت                فستصبح العالمة حمراء

،٧ رقم  الصورة  يف  تشاھدون   �ک  :٧ 

 شّدوا مقبض تنظیم               بید واحدة

السیارة مقعد  قاعدة  علی   واضغطوا 

 للطفل بید أخری لکي یتم تثبیتھا. ملّا

 یتوقف مقبض              الیلزم شّد

مقبض تنظیم



١ ١

٢
٣

٤

٥ ٥

6

٤

٢

١ ١Fabric hook Fabric hook

٢١

٢
٣

٢

١

٢

١-فصل الغطاء لھیکل السیارة

٢-فصل غطاء الوسادة الخاصة بالرأس

 فصل الغطاء لھیکل السیارة: ک� تشاھدون يف الصورة باإلتجاه األیرس قوموا

(یمکن مشاھدة التالیة:١٫٢٫٣٫٤٫٥.   لألرقام  الق�ش وفًقا    بفصل غطاء من 

القّالبات يف الصورة رقم ١

 افحصوا جمیع القطع الھامة ملقعد السالمة دوًما وتأکّدوا من فعالیة کاملة لکافة القطع املیکانیکیة ويف حالة إصابة مقعد السالمة للطفل إثر االصطدام،

یجب استبدال املقعد

يف حالة عدم استخدام مقعد السالمة ملدة طویلة، اجعلوا مقعد السالمة يف مکان ساâ وجاف

استخدموا فرشاة ناعمة وفرشاتات مغسولة لتنظیف حزام السالمة والقطع البالستیکیة ثّم اسمحوا أن یصبح جافًا بتّدفقالھواء أو قوموا بتجفیفه

يف حالة أصبح مقعد السالمة ُملوثا باملواد الغذائیة أو املرشوبات، فقوموا بفصل الحزام واغسلوه باملاء الساخن ثّم اسمحوا أن یصبح جافًا بتّدفق الھواء

قوموا بفصل الغطاءواغسلوه وفًقا للتعلی�ت املرتبطة بالغسل

إذا غسلتم الغطاء ملرّة أولی فیمکن أن یؤّدي ھذا املوضوع إلی إزالة کمیة قلیلة من اللون إثر الغسل. یعترب ھذااملوضوع أمرًا طبیعیًا

 ١: ک� تشاھدون يف الصورة رقم ١ . افتحوا اإلضافات يف اإلتجاه الذي یقع رأس

الطفل

 ٢: ک� تشاھدون يف الصورة رقم ٢، قوموا بفصل الستیك من اإلتجاه األسفل

من القاعدة. ثّم اخرجوا الغطاء وفًقا للعالمة ٣

إغسلوا باملاء الذي درجةالتستعملوا املکواة الکھربائیة

حرارته أقل من ٣٠ یدویًا

التستعملوا املحالیل، املنظفاتالتستعملوا الغسالة الکھربائیة

الکیمیائیة وزیوت التشحیم

فصل الغطاء

التنظیف والحفظ

التعلی¢ت املرتبطة بالغسل


