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الحفظ

التصلیح والحفظ 

 - افحصوا القطع من حیث استحكام البراغي وأدوات االتصال األخری دوماً  یجب تحكیمھا أو استبدالھا عند 
 . الضرورة

البالیة أو المعطلة،  القطع  القماشیة في بعض األحیان. من الالزم استبدال  افحصوا مستوی مقاومة الغطاءات 
والمستلزمات  القطع  استخدام  یجب  فإّنما  أیضاً.  المستھلکة  أو  الناقصة   ، البالیة  المعطلة،  والقطع  األجزاء 

الفرعیة المصادق علیھا من قبل الصانع.  

التنظیف

 یجب أن ُیغسل غطاء السریر بالصابون الناعم أو الشامبو.  یجب غسل سریر الرضیع بالصابون الناعم أو 
الشامبو الخاص بالسجادة. التستعملوا المبیضات مطلقاً. علیكم تجفیف السریر والغطاء في الظّل قبل استخدام 
سریر الرضیع ثانیًة ویجب أن یكون بعیداً عن الحرارة وأشعة الشمس مباشرًة. التستعملوا المكواة الكھربائیة 

 . والتقوموا بتجفیف الغطاء
الساخن  الماء  من  باالستفادة  اإلطار  تنظیف  یجب  التنظیف،  بعد  والخیاطة  القماش  مقاومة  مستوی  افحصوا 
من أجزاء سریر الرضیع بالمبیضات  والتنّظفوا أّیاً  والمنّظفات الناعمة وعلیكم عدم استعمال المبیضات مطلقاً 

. الُمزیلة، المحتویة علی األمونیا أو المبیضات

 . تأّكدوا من جفاف سریر الرضیع قبل االستخدام أو الحفاظ علیھ بشكل كامل

علیكم التأّكد من الحفاظ علی سریر الرضیع في مكاٍن جاٍف دوماً للمنع من التعفن أو الفطریات. یجب أن یكون 
مستودع سریر الرضیع بعیداً عن أي مصدر حراري وأشّعة الشمس.
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A

2.یجب اتصال األنبوب األسفل.

F

• یمكن أن یؤّدي التعّرض ألشّعة الشمس لمدة طویلة إلی تغییر لون سریر الرضیع. 
•  انتظروا عّدة دقائق قبل وضع الطفل في السریر وذلك بعد تعّرض سریر الرضیع لدرجة حرارة علیا لمّدة 

طویلة
تنظیم سریر الرضیع واتصالھ بالسریر

تعلي  • یجب أن تقع الدعامة جانب السریر قریبًة من فراش الكبار في حالة النوم المشترك (الثاب

سریر الكبار) دوماً ویجب أن یكون الفراش متناسباً مع ارتفاع الدعامة الجانبیة وعالوة علی ذلك من 

ل.   الضروري أن یستحكم سریر الرضیع بالسریر أو فراش الكبار ویثبت بشكل كام

تحذیر! افحصوا عدم تداخل سریر الرضیع وسریر الكبار في حالة النوم المشترك.  

" فقط. تحذیر! استعملوا السریر باألنبوب األسفل، في حالة "النوم المشترك

تحذیر! من الالزم أن یكون ارتفاع فراش الكبار أكثر من الدعامة الجانبیة لضبط سریر الرضیع.  

تحذیر! یجب أن تكون قاعدتا سریر الرضیع في ارتفاع سوي في حالة النوم المشترك دوماً. 

تحذیر! مادمتم تأّكدتم من عدم الفاصل بین فراش الكبار وجانب سریر الرضیع قبل االستعمال كّل مّرة. 

افحصوا ظروف سریر الرضیع ووجود أي تلف محتمل. في حالة وجود تلف التستعملوا سریر الرضیع 

 .EN 1130-1-1996 ویجب أن یكون بعیداً عن األطفال. تم تصنیع سریر الرضیع ھذا وفقاً لمعاییر

األمان
1.افتحوا االطار االصلی و فقا لما تشاھدون فی الصورة.



3-یجب تنصیب إطار الضبط المركزي. فمن الضروري سماع صوت "الضغط".

4

التجمیع

13

D

 . 4-آ- علیكم تنصیب الغطاء القماشي
4.ب- حین یقع في مكانھ المناسب، یجب تشدید سّحابتھ وتمدیدھا.  

B

4آ

4ب

تحذیر! لّما یستخدم سریر الرضیع ھذا في حالة النوم المشترك،  "(الثابت علی سریر الكبار)، فتأّكدوا 
من كون حزام االتصال كالحلقة وتشدیده قبل أن ینام الطفل فیھ ویجب أن یستحكم سریر الرضیع علی 

فراش الكبار وأن التوجد أیة ثقبة بینھ. 

• یجب أن یقع سریر الرضیع علی سطح أفقي دوماً. التتركوا الطفل داخل سریر الرضیع علی سطح منحدر 
 . وحده

 . • الیسمح لألطفال أن یلعبوا جانب سریر الرضیع دون اإلشراف
. • التستخدموا سریر الرضیع دون اإلطار

  .  • یجب أن تكون أحزمة الربط بعیدًة عن األطفال
 . • یجب أن تستخدموا الفراش الُموّفر من قبل الصانع فقط

 • یجب أن یكون الفراش سمیكاَ حیث یكون الفاصل بین االرتفاع العمودي (المستوی األعلی) للفراش إلی 
   . الحافة العلیا للسریر 200 ملیمتر

. • التستخدموا أكثر من  فراش واحد في سریر الرضیع
  . • إّن العالمة المرجعیة داخل سریر الرضیع، تشیر إلی الحد األقصی من سماكة  الفراش المستفادة

  .  • التتركوا أي شئ داخل سریر الرضیع والذي یمكن أن یخّفف من عمقھ
  .  • التضعوه قریباً من الجدران والعوائق منعاً من إصابة سریر النوم

 . األخطار: التضعوا أشیاء صغیرة داخل سریر الرضیع للمنع من خطر االختناق
  .  • استعملوا قطع الغیار المصادق علیھا من قبل الصانع فقط

•  التضعوا مجموعًة من المستلزمات واألدوات الفرعیة غیر المصادق علیھا من قبل الصانع علی سریر 
 . الرضیع

 . • لّما كان الطفل داخل سریر الرضیع، التبادروا إلی تنظیمھ
 .  • لّما كان الطفل داخل سریر الرضیع، التحّركوه والتنقلوه
 . ً • التستخدموا سریر الرضیع ألكثر من طفٍل واحٍد متزامنا

  . • یجب أن یبتعد سریر الرضیع عن الكبالت واألسالك الكھربائیة
• یجب أن الیقع سریر الرضیع قریباً من النوافذ التي لھا ستایر أو األشیاء المشابھة لكي یكون الطفل محمیا 

 . من خطر االختناق
. یجب أن الُتعطی أشیاء مزّودة بالحبال للطفل منعاً من خطر االختناق أو یجب أن التقع قریبًة منھ

 • یجب أن تستحكم كافة االتصاالت استحكاماً صحیحاً وعلیكم التأّكد من عدم كون البراغي مترھلة ذلك بأّنھ 
 . یمكن أن تتصل بالبدن أو مالبس الطفل

• یجب أن التقع األربطة، القالّدة، الشریط وغیرھا من األشیاء والتي تؤّدي إلی خطر االختناق داخل سریر 
. الرضیع

.  • في حالة عدم االستعمال، یجب ابتعاد سریر الرضیع عن األطفال

األمان



5. في حالة كان ُمثّبت اإلطالق في اإلّتجاه األسفل، فیجب أن یعبر األنبوب العلوي رقم (E) من بین الغطاء 
القماشي.
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E

release catch

 ." 6آ. علیكم اتصال األنبوب العلوي باإلطار األصلي و سماع صوت "الضغط
6ب. علیكم تحكیم السّحابات الجانبیة.

6آ

6ب

األمان

منھ  •  افحصوا ھل أصیب سریر الرضیع وکافة أجزائھ حین النقل قبل التجمیع أم ال. في حالة إصابة أي جزء
التستخدموه ویجب أن یكون بعیداً عن األطفال

 تأّكدوا من اطالع مستخدمي سریر الرضیع ھذا علی أدائھ الصحیح
 • 

تحذیر! لّما یستعمل جمیع آلیات القفل لسریر الرضیع ھذا، فیكون السریر جاھزاً لالستخدام. فافحصوا طریقة 

 .

استخدام ھذه اآللیات قبل االستخدام بدّقة
الجانبیة  تحذیر! لّما ُیترك الطفل في سریر الرضیع وحده دون أي ُمشرف، فتأّكدوا من ارتفاع السكة الحدیدیة

• 
في "حالة سریر النوم للطفل" دوماً وتأّكدوا من تشدید السّحابات بشكل كامل

الكبار   تأّكدوا من وضع سریر الرضیع جانب السریر بشكل صحیح قبل االستخدام في حالة النوم المشترك مع
•

 
الثابت علی سریر الكبار).  

  تحذیر! یجب قراءة المواضیع التالیة بدّقة وافرة والحفاظ 
علی ھذه التعلیمات لالستخدامات التالیة. 

اقرؤوا ھذه التعلیمات بدّقة وافرة قبل التجمیع واستعملوھا وحافظوا علیھا لالستخدامات األخری. إذا لم 
تّتبعوا ھذه التعلیمات قبل االستخدام، فیمكن إصابة الطفل، فعلیكم أن ترموا جمیع األكیاس البالستیكیة 

والمستلزمات واألدوات المرتبطة بالتغلیف (نحو عناصر االتصال، األربطة وغیرھا) و یجب أن تكون 
بعیدة عن األطفال. 

تحذیر! تم اختبار سریر الرضیع ھذا الستخدام الُرّضع الذین یكون عمرھم بین 0 إلی 6 أشھر ویكون الحد 
األقصی من أوزانھم 9 كلغ. 

تحذیر! لّما یقدر الطفل علی القعود والرکوع أو مّد جسمھ إلی األعلی، یجب أن الیستخدم سریر الرضیع 
للطفل. 

تحذیر! في حالة كانت قطعة مكسورة وتكون بحاجة إلی التصلیحات الالزمة، فالتستخدموا سریر الرضیع 
ھذا.  

 تحذیر! إّیاكم وخطر االحتراقات الحّرة والمصادر الحراریة الشدیدة مثل احتراق االتصاالت الکھربائیة، 
االحتراقات الغازیة األخری وغیرھا من االحتراقات.

.



7 آ. یجب أن تقع خشبة الفراش رقم (G) داخل سریر الرضیع وأن یعبر حزام الحمایة من السقوط رقم 
(H) من بین ُثقب القاعدة وجوانب اإلطار األصلي لألخشاب وخشبة السریر

7ب. فشّدوا وأغلقوا حزام الحمایة من السقوط وفقاً للصورة التالیة.
مالحظة: من األحسن عبور الحزامین للحمایة من السقوط قبل اإلغالق في إّتجاه واحد بدایًة. 
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H

G

8. فیجب أن یقع الفراش في مكانھ. 

C

7آ 7ب

5- أغلقوا القسم النھائي المترّھل من الحزام لكي یستحکم وعلیکم التأّكد من عدم وجود الفاصل بین
سریر الكبار وسریر الرضیع.

تنظیم سریر الرضیع واتصالھ بالسریر 

6. فافحصوا ارتفاع سریر الرضیع مقابل فراش  الكبار وعلیكم تنظیمھ عند الضرورة. 

. ً تحذیر! یجب أن یكون ارتفاع فراش الكبار أكثر من الدعامة الجانبیة لضبط سریر الرضیع دوما
 تحذیر! یجب أن یتم تنظیم حافتي سریر الرضیع بشكل سوي دوماً في حالة النوم متزامناً.  

تحذیر! یجب التأّكد من عدم وجود الفاصل بین فراش   الكبار وسریر الرضیع قبل استخدامھ أیة مّرة 
دوماً. في حالة وجود الفاصل، شّدوا الحزام لكي یستحكم والیبقی الفاصل وتتوفر الظروف الالزمة 

 . لالستخدام ثانیًة
تحذیر! یتوّجب علیكم التأّكد من عدم دخول غطاء سریر الكبار، البطانیات وغیرھا من األشیاء، في 

دام سریر الرضیع حین االستخ

max 2 cm



یمكن لكم تنظیم القاعدة تقصیرھا أو ترفیعھا حسب نوع السریر. فقوموا بتنظیم القواعد وفقاً 
لنوع السریر.  

تحذیر! یجب أن تتأّكدوا من مطابقة القواعد حین استخدام السریر كسریر نوٍم مستقٍل. 

تنظیم االرتفاع

710

3. كما شاھدتم في الصور المشار إلیھا، علیكم اتصال الحلقتین اإلثنتین اللتین وقعتا علی األربطة المساعدة 
." للنوم (1) باإلّتجاه األسفل من سریر الرضیع. فیجب سماع صوت "الضغط

تنظیم سریر الرضیع واتصالھ بالسریر 

I

4- یجب أن یقع سریر الرضیع جانب سریر الكبار. یجب أن تعبر األربطة المساعدة للنوم من تحت فراش  الكبار
. وأن یقع القرص البالستیكي بین الفراش والقاعدة



یمکن تنظیم سریر الرضیع ھذا في اإلّتجاه العلوي واألسفل بأربعة مقاییس مختلفة. 1. افتحوا جانب سریر الرضیع عن طریقة السّحابات بشكل كامل.
1. فاضغطوا زر اإلطالق في اإلّتجاھین فیجب أن یتم تشدید سریر الرضیع إلی اإلّتجاه العلوي أو األسفل 

لکي یتم تنظیم االرتفاع المطلوب. 

یمكن تحریك قاعدة سریر الرضیع عبر تنظیم أضالع اإلطار في ارتفاعاٍت مختلفٍة. 
2. یمکن أن ینحدر سریر الرضیع بالحد األقصی من التباین في الموضع 1 بین إّتجاٍه واحٍد وإّتجاٍه آخر، علی 

سبیل المثال یکون اإلّتجاه األیسر في الموضع 2 واإلّتجاه األیمن في الموضع 3.

 .تحذیر! یجب أن یقع رأس الطفل في اإلّتجاه العلوي دوماً. 

8

تنظیم االرتفاع تنظیم سریر الرضیع واتصالھ بالسریر 

9

الحالة 4
الحالة 3

الحالة 2
الحالة1

2 آ- إضغطوا زر اإلطالق جانب األنبوب العلوي. فیجب انفصال جزٍء منھ في إّتجاٍه واحٍد ثم في إّتجاة 
 . آخٍر

2ب. فشّدوا األنبوب العلوي إلی اإلّتجاة األسفل بعد إطالقھ من اإلّتجاھین فیجب اتصالھ بقواعد اإلطار. 

تحذیر! إذا كان الطفل في سریر الرضیع وحده، فیجب أن تتأّكدوا من وضع الجزء الذي كان في اإلّتجاه 
األسفل، إلی اإلّتجاه العلوي ثانیًة وتأّكدوا من وضعھ في مکانھ. 

2آ

2ب




