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1- براي باز کردن کالسکه ابتدا قفل آن را باز کنید.

نکته: قبل از باز کردن کالسکه بست پالستیکیِ روي آن را باز نمایید.

سایبان جلو

سبد پارچه اي

2- پاي خود را روي اهرمِ نشــان داده 

شده در تصـــویر قرار دهید و آن را به 

سمت پایین فشار دهید تا ضامن هاي 

جانبی کالســـــکه در جاي خود قرار 

بگیرند، ســــپس پاي خود را از روي 

اهرم بردارید.
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سایبان عقب

روکش پارچه اي

پروفیل سایبان
 عقب و جلو

4 عدد

چرخ جلو
2 عدد

چرخ عقب
2 عدد

ضامن جانبی اهرم

اسکلت کالسکه

- سینی را مانند تصــــویر نصـــــب  3

نمایید(دقت نمایید خارِ پالســـتیکی از 

پایه سینی خارج شود).

4- چرخ جلو را مانند تصویر نصب نمایید.

خار پالستیکی
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6- ضامنِ پشــتی را به کمک دست 

به سمت باال بکشـــــید و همزمان 

پشــــتی را به سمت پایین هدایت 

نمایید تا پشتی کامالً باز شود .

- روکش را از روي پـــــروفیلِ  9

پشتیِ نشیمنِ جلو عبور دهید .

10- تمام دکمـــــــــه هاي روکش را 

ببندید(تصــویر1) و در انتها روکش را از 

. جلو پایی عبور دهید(تصویر2 )

- روکش پارچه اي را مانند تصــــویر بر  7

روي اسکلت قرار دهید.

8- روکش را از روي پروفیل پشتی 

عبور دهید و مانند تصـویر چسـب 

آن را ببندید.
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5- چرخ عقب را مانند تصــویر نصــب نمایید. 

(دقت نمایید خارِ روي پایه از چرخ خارج شود.)

خار پایه

ضامن پشتی
1

جلو پایی



15- براي تغییرِ حالت پشـتی نشـیمن از 

حالت خوابیده به حالت نشسـته، با دست 

پشتی را به سمت باال هدایت کنید.

13- سبد را مانند تصـویر، بر پروفیلِ زیرِ 

کالسکه متصل نمایید.

16- بـراي جمع کــردن و یا باز 

کردن سایبان، آن را با فشــــار 

دسـت به ســمت عقب و یا جلو 

6هدایت نمایید.

12- سایبانِ نشیمنِ جلو و نشیمنِ عقب 

را مانند تصویر نصب نمایید.

14- براي تغییر دادن حالت پشــــتیِ 

نشـیمن از نشـســته به  خوابیده، باید 

همانند مورد شماره 5، ضامنِ پشـتی را 

به سمت باال و همزمان پشـــــتی را به 

(عملکــرد هــردو  عقب هدایت نمایید

پشتی به یک صورت می باشد.)
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11- پروفیلِ سایبان را مانند تصــویر از سایبان 

عبور دهید.( دقت نمایید پروفیل بـزرگتـر را در 

جلوي ســــایبان و پروفیل کوچکتر را در عقب 

سایبان قرار دهید.)
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18- جهت ثابت یا متحـــــرك 

کردن چرخ جلو از اهرم نشـــان 

داده شده در تصــــویر استفاده 

نمایید.

19- در هنگام توقف کالســــکه از ترمزهاي 

چرخ هاي عقب استفاده نمایید.

20-  هنگامی که کودك درون کالسکه قرار 

دارد حتماً کمربند ایمنی را ببندید.

باز  بسته

- براي جمع کردن کالســــکه، ابتدا چرخ هاي جلو را به سمت بیرون هدایت  2 1

نمایید(تصـویر 1)؛ سپس اهرمِ مشــخص شده با رنگ قرمز را با پا به سمت پایین 

فشار دهیدتا ضامن هاي جانبی رها شود(تصـویر2)؛ همزمان کالسـکه را به سمت 

. جلو هدایت نمایید(تصویر3)؛ در انتها قفل آخر را ببندید (تصویر 4)

2 1

7

34

قفل آخر

17- با فشـار دادن دو ضامن جانبی سینی  

به طور همزمان و کشــــیدن آن به سمت 

جلو می توانید سینی را جدا کنید.
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- از حمل هرگونه بار اضــــافی 

(کودك، کیف، محصــــوالت یا 

) در کالسکه بجز  تجهیزات جانبی

آنچه در دفترچه راهنما اشـــاره 

شده است جداً خودداري نمایید، 

زیرا سبب عدم ثبات کالســـکه 

می گردد.

- از قــرار دادن کیف بـــر روي 

دسته ي کالسـکه اجتناب نمایید 

زیرا این کار باعث بـر هم خوردن 

تعادل کالسکه می شود.

- هرگز کودك را در کالسکه تنها 

رها نکنید.

- براي جلوگیري از آسـیب جديِ 

ناشـی از ســقوط کودك و یا سر 

خوردن آن، همیشــه از کمربند 

ایمنی استفاده نمایید.

- از ایســـتادنِ کودك در محل 

نشـیمن کالسـکه جداً خودداري 

نمایید.

- هنگام عبور از پله و پله بـرقـی 

کالســـکه را جمع کرده و حمل 

نمایید.

- در هنگام توقف کالســـــکه 

چـرخ ها را در حالت قفل قــرار 

دهید.

- قــبل از ایـــنکه کودك را در 

کالسکه قرار دهید مطمئن شوید 

تمامی اتصــــاالت وضامن هاي 

جانبی به درســتی در جاي خود 

قرار گرفته اند.

- مقاومت وزن این کالسـکه تا 40 

کیلوگرم می باشد.

- حداکثر وزن قابل حمل در سبد 

کالسکه 3 کیلوگرم می باشد.

-  هرگز بیش از دو کودك را درون 

کالسکه قرار ندهید.

- هنگامـــی که کودکان 0-6  ماه 

درون کالسـکه قرار دارند پشـتی 

نشـیمن را در خوابیده ترین حالت 

ممکن قرار دهید.

- از قرارگیري کالســـکه در کنار 

آتش و یا وسایل آتش زا خودداري 

نمایید.

- در صــورت هرگونه آســیب و 

شکسـتگی، از کالســکه استفاده 

ننمایید.

- فقط یک فــرد بالغ که از نظــر 

جسمی توانایی کنترل کالسـکه را 

داشته باشد باید کالسکه را هدایت 

کند.

- در هنگام استفاده از این کالسکه 

از دویدن و اســـکیت کردن با آن 

بپرهیزید.

- از کالسـکه بر روي سطح پارکت، 

لمینیت، لینولئوم و فرش اسـتفاده  

نکنید زیـرا لکه چــرخها از روي 

سطوح پاك نمی شود.

هشدار
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