
ضمان الجودة

السلیم –الذکي – المنسجم 

0+/l/ll :(٠-٢۵ کلغًما)المجموعة



نشکرکم علی حسن اطمئنانکم لھذه الشرکة ومنتجاتھا. 

للوالدین:

اإلنذار :

ال تجعلوا مقعد السالمة للطفل (rearward facing)من جھة األمام إلی الوراء في مقعد السیارة. 

اإلنذار :

اإلنذار :

اإلنذار :

ECE R 16

فی حالۀ وجود أي شک وریب

اإلنذار :

تحافظ علی األطفال بشکل مناسب ومفید ولکن الیمکن أن تزیل الصدمات الناشئة من الحادث. 

 اإلرشاد لنظام الحفاظ علی الطفل. فیما عدا ذلک، ھناک خطر إصابة الطفل. 

 في حالة وقوع الحادث یصاب الطفل. 

المعاییر المشابھة (یرجی مراجعة عالمة االختبار الموجودة علی الحزام بحرف E أو e داخل الحلقة).

 فإذن یمنع ذاک من خطر وقوع الحادث. 

(lap belt)



تعرفون مقعد سیارتکم. 

I التركیب لمجموعة

I / + 0 أسلوب االستفادة لمجموعة

فصل الغطاء/النظافة والتصلیح والحفظ/ تعلیمات الغسل 

فھرس المواضیع تعرفون مقعد سیارتکم :

الوسادة الخلفية 

نظام الحفاظ الجانبي  

وسادة الکتف 

سير الحزام 

قفل الحزام 

الوسادة 

الوسادة الخلفية 

مقبض تنظيم المقعد 

التعرف الي تفاصیل مقعد السیارة

II التركیب و طریقة االستعمال لمجموعة
زر التنظيم المرکزي

تنظيم سير الحزام
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معیار اختیار مقاعد السالمة لألطفال 

 مقعد السالمة للطفل بشکل صحيح في أية مجموعة.  

المجموعة
وزن 

 المطلوبة للسیارات تعلیمات التنصیبالطفلالعمر
االلتزمات نظام محافظ

¦Ãwo¨ ýo÷U

إلی جھة الخلف 

إلی جھة األمام 

إلی جھة األمام 

مجھزة بالحزام 3  
النقاط و مراعاة 

 ECE R 16شرط

مجھزة بالحزام 3  
النقاط و مراعاة 

 ECE R 16شرط

مجھزة بالحزام 3  
النقاط و مراعاة 

 ECE R 16شرط

قفل الحزام 

حلقة الحزام

شاشة دليل الموجة

نوع السير 

القاعدة 

نظام الحفاظ الجانبي 

قفل الجهاز 

إرشاد المستخدم   

البدن
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التنصیب لمجموعۀ + 0

 تنصیب المقعد إلی جھة الخلف.  

تشاھدون في الصورة، یجب أن تکون العالمة

 علی مقعد السیارة حیث یتم إلصاقھ بجھة الخلفلمقعد

 السیارة

I أسلوب التنصیب لمجموعة

 إلی جھة األمام. 

 مقعد السیارة و قوموا بإلصاقھ بجھة الخلف لمقعد السیارة تقوموابتنظیم زاویة المقعد في أحد المستویات الثالثة.  

من ثبوتھ.



 من األحسن أن یکونارتفاع أحزمة الکتف اعلى من أکتاف الطفل السالمة للطفل أو اجعلوا باب الحزام داخل قفل الحزام

 یثبت وضع حوض. یرجی النظر إلی ارتفاع أحزمة الکتف. 

9. قوموا بتنظیم ارتفاع الوسادة مع رأس الطفل.



بحزام السالمة. 

اجعلوا طفلکم علی المقعد و قوموا بوضع حزام القطري  للسیارة في قالب الغولدینغ االحمر

فصل حزام ۵ النقاط llالتنصیب و اسلوب االستفادة لمجموعة



ال تستفیدوا  من المکواة 
الکهربائیۀ

ال تستفیدوا  من الغسالۀ
ثالثی کلورو اإلیثیلین الکهربائیۀ

ال تستفیدوا من

 درجۀ حرارته

إغسلوا الغطاء فی
 الماء الذي تکون

 أقل من 30 درجۀ. 

الحذر :

فصل الغطاء 

 بحلقۀ الحزام. افتحوا قفل الحزام و قوموا بفصل الغطاء القماشی من مقعد السالمۀ.

النظافۀ والتصلیح والحفظ

تعلیمات الغسل 
لا تستفیدوا  


