


نکات مهم :

۱.بعداز باز کردن محصول لطفا کیسه های پالستیکی را از روی صندلی دور بیانـدازید تا از خفگی کودک 

جلوگیری شود.   

۲.از هرگونه تغ�ر و تعمیر محصول واستفاده از قطعات فاقد گواهی نامه بر روی محصول خودداری کنید.  

۳. صنــدلی کـودک را داخـل آفتـاب قرار ندهید، درجـه حرارت باال باعــث آسیـب رساندن به کودکان می 

شود.

۴. هیچگاه کودکان را در صندلی ماشـین تنها یا بدون مراقب رها نکنیـد.

۵. اجســام را روی صنـدلی عقـب و کنار صنـدلی کــودک قرار ندهیــد این کار در ترمـزهای ناگهـانی باعث 

بروز حادثه می شود.

۶.اگر صنــدلی  کــودک به دلیـل تصادف یا زمیـن خـوردگی یا به هردلیل دیگــری آسیب دیده باشد باید 

تعویض گردد.

۷.اجازه ندهید که ضامن قفل اتومبیل در حــالت نیمه باز باشد. در موارداضطراری ،کودکان باید بتوانند به 

سرعت فرار کنند.

۸. برای تمیز کردن صندلی پارچه نمنـاک کافی است ، نیـازی به حـالل های تمیـز کننده که باعث آسیـب 

رسـاندن میشـود نیست.

۹.این محصول توسط تولیدکننده تضمین می شود.

۱۰.صندلی های ایمنی کودک بدون روکش صنـدلی ، قابل استفــاده نیستنـد. مـواد روکش عملکرد کلی صندلی 

ایمنــی کودک را تحــت تأثیــر قـرار می دهد. لطفــا از روکشی که توسط سازمان دیگری به غیر از شرکت ما 

ارائه شده استفاده نکنید.

۱۱. نصب این محصول بر روی صنـدلی که کیسه هوا مقابل آن قرار دارد ممنوع است.

۱۲.می بایست کمربند برای کودکان در موقعیت های مناسب تنظیم شود،مواظب باشیـد تا کمربند تاب دار 

نباشد.

۱۳. اگر از صنـــدلی کودک استفـاده نمی کنید اجزای آن را جدا نکنید و در دسترس کودکان قرار ندهید.

۱۴.از فعال بودن قفل ایمنی کودک بر روی درب های عقب اتومبیل اطمینان حاصل فرما�د. 

۱۵-در صورت هرگونه سوال یا مورد مشکـوک لطفا با ســازنده یا بخش خدمــات پس از فروش تمــاس 

۱۰.صندلی های ایمنی کودک بدون روکش 

صنـدلی ، قابل استفــاده نیستنـد. مـواد 

روکش عملکرد کلی صندلی ایمنــی کودک 

را تحــت تأثیــر قـرار می دهد. لطفــا از 

روکشی که توسط سازمان دیگری به غیر از 

شرکت ما ارائه شده استفاده نکنید.

۱۱. نصب این محصول بر روی صنـدلی که 

کیسه هوا مقابل آن قرار دارد ممنوع است.

۱۲.  می بایست کمربند برای کودکان در 

موقعیت های مناسب تنظیم شود،مواظب 

باشیـد تا کمربند تاب دار نباشد.

۱۳. اگر از صنـــدلی کودک استفـاده نمی 

کنید اجزای آن را جدا نکنید و در دسترس 

کودکان قرار ندهید.

۱۴.از فعال بودن قفل ایمنی کودک بر روی 

درب های عقب اتومبیل اطمینان حاصل 

فرما�د. 

در صورت هرگونه سوال یا مورد مشکـوک 

لطفا با ســازنده یا بخش خدمــات پس 

از فروش تمــاس حاصـل فرما�د.
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دستورالعمل محل قرارگیری صـندلی کودک در خودرو:

نکته: در خودرو فقط با کمربند ایمنی دو نقطه ای خودرو اســتفاده شـــود، اگر خودرو این نوع 

کمربند را ندارد لطفا در محل های مشــــــــخص شده از صندلی ایمن کودک استفاده نکنید.

عالمت  تعجبی که در تصـویر شماره ۵ استفاده شده 
به معنای این است که نصــب صندلی کودک در این 
محل مانعـــــــــــــــــــــــــــــــی ندارد.

مناسب گروه سنی یک، دو و سه : نصب صندلی 

در جهت روبرو، مشابه تصویر روبرو

مناسب برای نوزادان : نصـب صندلی در جهت خالف 

و روبه عقب قرار گیرد. مشـــــابه تصـــــویر روبرو

عالمـت هـای 

قرار گـرفته بـر 

روی تصاویر  ، 

به معـــــنای 

ممــنوع بودن 

محل نصــب 

صندلی است.

عالمت قــــرار 

گـرفته بــر روی 

تصــویر آخر،به 

معــــــنای با 

احـــتــــیاط 

بیشــــتری در 

محل مشـخص  

نصـــب شود ، 

اســـــــــت.

عالمت  قـرار 

گــرفته بــر 

روی  تصـویر 

 ،به معــنای  

نصــــــب 

صـــــندلی 

کـــودک در 

این محـــل 

مانعی ندارد.

عالمت  قــرار 

گرفته بـر روی  

تصـــویر  ،به 

معنای  نصب 

صــــــندلی 

کودک در این 

محل مانعـی 

ندارد، اسـت.



قبل از استفاده از محصــول ، تمامی اجزا و قطعات را چک کنید تا سالم باشد. در دفترچه 

راهنما تصاویر با محصول واقعی کمی متفاوت است، لطفا به محصول اصلی توجه کنید.

قفل اتصال به خودرو

قالب کمربند پشت سری

قفل کمربند صندلی کودک

دکمه تنظیم کمربند ایمنی

زیره صندلی کودک

قالب اتصال به خودرو

پشت سری

بدنه اصلی صندلی کودک

سردوشی

تشک دوبل

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

دکمه ایزوفیکس

اهرم تنظیم پشتی
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دکمه تنظیم پشت سری

بست اتصال بند شانه

ایزوفیکس

قالب کمربند بدنه اصلی

شکاف محل عبور کمربند ایمنی خودرو

اهرم ایزوفیکس

کلیپس قرمز رنگ



نحوه اسـتفاده برای کودکان ۰ تا 

وزن ۱۳ کیلوگرم، تقـریبا از زمان ً

تولد تا ســـن یک ســـال ونیم

صــــندلی باید بر عکس برروی 

صندلی خودرو نصـــــب گردد.       

  (مطابق تصــــــویر شماره ۱ )

123
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L
 اهرم تنظیم پشـتی قرمز رنگ 

(   ) زیر صندلی را بکشـــید تا 

بتوانید زاویه شیب صـندلی را 

در حالت چهارم تـــنظــــیم 

کنید.(مطابق تصویر شماره ۲)

مراحل نصــب معکوس صندلی

تصاویر شماره ۲

L

 قفل ایزوفیکس(  ) را در حالت 

رو به جلو قــــــــــراردهید.

( مطابق تصـــــویر شماره ۲)

O

 اهرم تنظیم پشــتی قرمز رنگ (   ) زیر صندلی را بکشــید تا بتوانید زاویه شیب 

صندلی را در حالت چهارم تنظیم کنید.(مطابق تصـــــــــــــــــویر شماره ۲)

تصـویر شماره ۲



O

R

در این حالت صندلی کودک در جهت معکوس، بر روی محل مشـخص شده قرار 

میگیرد (تنظیم زاویه بســتگی به توان صندلی خودرو دارد ، زاویه را در موقعیت 

مناسـب تنظیم کنید) اسـتفاده از صــندلی کودک بر روی صــندلی خودرو باید 

نزدیک به هم بدون هیچ فاصله ای باشد. (مطابق تصـــــــــــاویر شماره ۴)

isofix

دکمه ایــزوفیکس را آزاد 

کنید و کشــــــــــویی 

ایزوفیکس را به ســـمت 

ـرکت  بیـــــرون حـــــ

دهید.(مطابق تصــــویر 

روبــــــــــــــــــرو)

دکمه             را به ســمت 

داخل فشـاردهید تا وسیله 

کامال ثابت بشـود، تا زمانی 

که صـــــــدای “چیک” را 

بشـنوید وسیله  محکم  می 

شــود.دکمه به رنگ ســـبز 

درآمد، سپس صـندلی را به 

سمت جلو فشـار دهید تا از 

متصل شدن صندلی کودک 

اطمینان حاصـــــل کنید.

نصـب ایزوفیکس

O

تصــاویر شماره ۳

تصــاویر شماره ۴

 ایــزوفیکس(  ) را در حالت رو 

به جلو قـــــــــــــراردهید.

اهــرم ایــزوفیکس(  ) را آزاد 

کنید و کشویی ایزوفیکس را به 

ســــمت بیرون حرکت دهید. 

(مطابق تصـــــاویر شماره ۳)

O

O

O

دکمه ایزوفیکس (   ) را به سمت داخل فشاردهید،ریل کشویی به سمت بیرون بکشید 
و به صندلی خودرو متصـــل نما�د، تا ایزوفیکس کامال ثابت شود، ( زمانی که صدای 
“چیک” را شنیدید ایزوفیکس محکم شده است) دکمه به رنگ سـبز درمی آید، سـپس 
صندلی را به سمت جلو فشــار دهید تا از متصــل شدن صندلی اطمینان حاصل کنید.

نکته :استفاده از صندلی کودک بر روی صـندلی خودرو، باید نزدیک به هم و بدون هیچ 
فاصله ای باشد. ( مطابق تصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــویر شماره ۴)

R

K

ایزوفیکس (   ) را در حالت رو به جلو قراردهید. اهـرم ایـزوفیکس (    ) را آزاد کنید 

و کشـویی ایزوفیکس را به سمت بیرون حرکت دهید. (مطابق تصــاویر شماره ۳)

OR

دکمه ایزوفیکس (   ) را به سمت داخل فشـاردهید،ریل کشــویی به سمت بیرون 

بکشـید و به صندلی خودرو متصـل نما�د، تا ایزوفیکس کامال ثابت شود، ( زمانی 

که صـدای “چیک” را شـنیدید ایزوفیکس محکم شـده اسـت) دکمه به رنگ ســبز 

درمی آید، سپس صندلی را به سمت جلو فشــار دهید تا از متصـــل شدن صندلی 

اطمینان حاصل کنید.نکته :استفاده از صـندلی کودک بر روی صـندلی خودرو، باید 

نزدیک به هم و بدون هیچ فاصله ای باشد. ( مطابق تصـــــــــــــویر شماره ۴)

K



تصاویر شماره ۳

isofix

تصاویر شماره ۴

دکمه ایزوفیکس را به سمت داخل فشــاردهید،ریل کشــویی به 

سمت بیرون و به صندلی خودرو متصل شود، تا وسیله کامال ثابت 

بشـود، تا زمانی که صدای “چیک” را بشـنوید وسیله  محکم  می 

شود.دکمه به رنگ سبز درمی آید، سپس صـندلی را به سـمت جلو 

فشار دهید تا از متصل شدن صندلی کودک اطمینان حاصل کنید.

برای استفاده از کمربند آن را از باالی صندلی کودک به خودرو متصـــل نما�د 

iii

A

FFF

نصـب کمربند اتصـال به خودرو

برای نصب،  با فشردن دکمۀ قفل اتصال به خودرو، کمربند را تا حدی که بتوان 

آن را به پشـت صندلی خودرو ثابت کرد بکشـید.( مطابق تصــاویر شماره ۵ )

پس از بســـتن کمربند اتصـــال به 

خودرو از هر دو سمت،با کشـیدن بند 

کمـــربند از محکم بودن آن اطمینان 

حاصل کنید.(مطابق تصویر شماره ۷)

قالب بند کمربند اتصـال به خودرو را به 

گیره موجود در پشـــت صندلی خودرو 

متصل نما�د .(مطابق تصویر شماره ۶)

تصـویر شماره ۶

تصاویر شماره ۵

تصـویر شماره ۷

پس از بستن کمربند اتصال به خودرو 

از هر دو سمت،با کشـیدن بند کمربند 

از محکم بودن آن اطمینان حاصـــل 

کنید.قفل کمربند به رنگ ســبز در می 

آید.(مطابق تصــــــــویر شماره ۷)



نصـب کمربند اتصـال به خودرو

بندکمربند اتصـــال به خودرو، را به 

قالب آویزان کنید. در پشـــــــتی 

صندلی خودرو سـه عدد گیره وجود 

دارد. به دلخواه یکــــی را انتخاب 

کرده و از آن اســــــــتفاده کنید.

برای نصب،  با فشردن دکمۀکمربند اتصـال به خودرو را تا حدی که بتوان آن را 

به پشــــــــــــــــت صندلی خودرو ثابت کرد بکشـــــــــــــــــید.

پس از بستن کمربند اتصـال به 

خودرو از هر دو ســــــمت، از 

محکم بودن آن اطمـــیـــنان 

حاصـــــــــــــــــل کنید.
صندلی کودک را تکان دهید اگر لرزشی در صندلی احســاس کردید یا کشـــویی 

ایزوفیکس شـــــــــــــــــــــــــل بود دوباره مراحل فوق را انجام دهید.

نکته : زمانی که خواستید ایزوفیکس آزاد شود دکمه  آن را به سمت داخل فشــار 

دهید ، تا به رنگ قرمز درآید ضـــــــــامن ایزوفیکس آزاد می شــــــــــود. 

(مطابق تصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاویر شماره ۸)

صـــندلی کودک را تکان دهید 

اگر لرزشی در صندلی احسـاس 

کردید یا کشـــویی ایزوفیکس 

شــل بود دوباره مراحل فوق را 

انجام دهـــــــــــــــــید.

نکته : زمانی که خواســـــتید 

ایزوفیکس آزاد شـود دکمه  آن 

را به سمت داخل فشـار دهید ، 

تا به رنگ قرمز درآید ضـــامن 

ایزوفیکس آزاد می شـــــود. 

(مطابق تصـــــاویر شماره ۸)

تصاویر شماره ۸

صندلی کودک را تکان دهید اگر لرزشی در صندلی احســـاس کردید یا کشـــویی 

ایزوفیکس شـــــــل بود دوباره مراحل فوق را انجام دهید. نکته: برای آزاد کردن 

ایزوفیکس ، کافـی است تا دکمه ی آن را به سمت داخل فشــــار دهید تا به رنگ 

قرمـز درآمـده و ضامن ایـزوفیـکس آزاد شـود.( مطابق تصـــــــاویر شماره ۸)

صندلی کودک را تکان دهید اگر لرزشی در صندلی احســـاس کردید یا کشـــویی 

ایزوفیکس شـــــــل بود دوباره مراحل فوق را انجام دهید. نکته: برای آزاد کردن 

ایزوفیکس ، کافـی است تا دکمه ی آن را به سمت داخل فشــــار دهید تا به رنگ 

قرمـز درآمـده و ضامن ایـزوفیـکس آزاد شـود.( مطابق تصـــــــاویر شماره ۸)



پس از بســــتن کش از هر دو 

ســــــمت از محکم بودن آن 

اطمینان حاصــــــــل کنید.

گروه یک (مناســــب وزن ۹ تا ۱۸ 

کیلوگـرم، تقـریبا به کودک ۹ ماه تا ً

۴سال) حتما باید از صندلی کودک ً

اسـتفاده شـود، صـندلی با کمربند 

خودرو به حالت مثلثی شکل بسته 

می شــود، همچنین کودک داخل 

صندلی باید از اتصــال ۵ نقطه ای 

استفاده کند. ( مطابق با تصـویر۵) 

روش نصـب و استفاده برای گروه یک

مراحل نصب

تصویر ۵

تصویر ۶

L

دســــــته قرمز رنگ اهرم 

تنظیم پشـــــتی  (   ) زیر 

صندلی را بکشید تا بتوانید 

زاویه شـیب صــندلی را در 

حالت اول تـنظـیم کـنـید، 

دســـــته را رها کنید.قفل 

ایـــــزوفیکس (    ) را در 

حالت رو به عقب قـــــرار 

دهید(مطابق تصــــــویر 

شماره ۱۰) و ادامه نصـــب 

ایزوفیکس را مشــــــابه 

توضیحات  گروه سنی ۱۸-۰ 

ماه انجام دهــــــــــید.

O

تصـویر شماره ۹ تصاویر شماره ۱۰

دکمه ایزوفیکس را به ســمت داخل 

فشـاردهید،ریل کشــویی به سمت 

بیرون و به صندلی خودرو متصــــل 

شود، تا وسیله کامال ثابت بشـود، تا 

زمانی که صدای “چیک” را بشــنوید 

وســیله  محکم  می شــود.دکمه به 

رنگ سبز درمی آید، سپس صندلی را 

به سمت عقب فشــــــار دهید تا از 

متصل شدن صندلی کودک اطمینان 

حاصــــــــــــــــــــــل کنید.

دسته قرمز رنگ اهرم تنظیم پشـتی  (   ) 

زیر صندلی را بکشـــــید تا بتوانید زاویه 

شــیب صـــندلی را در حالت اول تنظیم 

کنید، دســته را رها کنید. ایزوفـیکس(  ) 

را در حالت رو به عقب قــــــــراردهید.

اهـــرم ایــــزوفیکس(  ) را آزاد کنید و 

کشــــویی ایزوفیکس را به سمت بیرون 

حرکت دهید. (مطابق تصـاویر شماره ۱۰)

تصــاویر شماره ۱۰

C

 ایــزوفیکس(  ) را در حالت رو 

به جلو قـــــــــــــراردهید.

اهــرم ایــزوفیکس(  ) را آزاد 

کنید و کشویی ایزوفیکس را به 

ســــمت بیرون حرکت دهید. 

(مطابق تصـــــاویر شماره ۱۱)

O

R

O

R

روش نصــب و استفاده برای گروه یک 

گروه یک (مناسب وزن ۹ تا ۱۸ کیلوگرم، 

تقریبآ به کودک ۹ ماه تا ۴ ســال) حتمآ 

باید از صندلی کودک در جهت صـندلی 

خودرو استفاده شود، صـندلی با کمربند 

خودرو به حالت مثلثی شکل بسـته می 

شـود، همچنین برای اطمینان از ایمنی 

کودک داخل صندلی، باید از اتصــال ۵ 

نقطه ای اســــتفاده کنید(   ).(مطابق 

تصـــــــــــــــــــــویر شماره۹)

C

تصاویر شماره ۱۰

123
4

L

R

1

O

2

3
دسته قرمز رنگ اهرم تنظیم پشـــتی (  ) 

زیر صندلی را بکشـــــید تا بتوانید زاویه 

شــیب صـــندلی را در حالت اول تنظیم 

کنید،دسـته را رها کنید.ایزوفـیکس(  ) را 

در حالت رو به عقب قـــراردهید.اهـــرم 

ایزوفیکس(  ) را آزاد کنید و کشـــــویی 

ایزوفیکس را به ســـــمت بیرون حرکت 

دهید. (مطابق تصــــــــاویر شماره ۱۰)

O

R



روش نصـب و استفاده برای گروه یک

مراحل نصب

تصویر ۵

برای استفاده در این گروه سنی، با فشردن کلید قفل کمربند صندلی کودک (   ) ، تشک 

دوبل (   ) را خارج نما�د، و مجدد گیره چپ و راســت را روی یکدیگر قرار دهید و قفل 

کمربند را  ببندید. زاویه تنظیم صندلی کودک به صندلی خودرو بســـتگی دارد، لطفا در ً

زاویه و محل مناسب اسـتفاده کنید.اسـتفاده از صـندلی کودک بر روی صـندلی خودرو 

باید نزدیک به هم بدون هیچ فاصله ای باشد. (مطابق تصـــــــــــــاویر شماره ۱۱)

C

J

کمربند ایمنـی خودرو را از طـریق 

شکاف پشـــــت صندلی کودک  

عبور دهید و مطمئن شـــوید که 

کمربند تا نخورده باشـد، سـپس 

به قفل کمربند خودرو متصــــل 

کنید. و پس از محکم کـــــردن 

کمربند کلیپس قرمز رنگ(  ) را به 

بند کمربند خودرو متصــل کنید. 

(مطابق تصـــــــویر شماره ۱۲)

تصـویر شماره ۱۲

R

 

S

CCC
JJJ

تصاویر شماره ۱۱

برای استفاده در این گروه سنی، با فشردن کلید قفل کمربند صندلی کودک (   ) 

، تشک دوبل (   ) را خارج نما�د، و مجدد گیره چپ و راست را روی یـکدیـگر 

قرار دهید و قفل کمربند را  ببندید. زاویه تنظیم صندلی کودک به صندلی خودرو 

بستگی دارد، لطفا در زاویه و محل مـناسب استـفاده کنید.استـفاده از صـندلی ً

کودک بر روی صنـدلی خودرو باید نزدیـک به هم بدون هیـچ فاصـله ای باشد. 

(مطابق تصاویر شماره ۱۱)

C

J

کمربند ایمنـی خودرو را از طـریق 

شکاف پشـــــت صندلی کودک  

عبور دهید و مطمئن شـــوید که 

کمربند تا نخورده باشـد، سـپس 

به قفل کمربند خودرو متصــــل 

کنید. و پس از محکم کـــــردن 

کمربند کلیپس قرمز رنگ(  ) را به 

بند کمربند خودرو متصــل کنید. 

(مطابق تصـــــــویر شماره ۱۲)

S



تصویر شماره ۱۳

تصویر شماره ۱۵

۱۴

با یک دست و استفاده از انگشت اشاره روی دکمه تنظیم کمربند ایمنی صندلی 

کودک (   ) را نگه دارید، با یک دست دیگر کمربند را از قسمت سردوشی گرفته 

(   ) و به سمت خود بکشید. (مطابق تصویر شماره ۱۴) نکته :بند کمربند ایمنی 

صندلی کودک باید بر حسب جثه کودک تنظیم شود.

D

I

با یک  دست صـندلی را بگیرید 

و با دست دیگر از محکم بسـته 

شدن اتصــــــال گیره کمربند 

خودرو اطمینان حاصـــل کنید 

ومطمئن شــوید که صـــندلی 

کودک تکان نمــی خورد و پس 

ازآن از صـندلی اسـتفاده کنید. 

(مطابق تصـــــویر شماره ۱۳)



گروه دو وســـــــه (۱۵ تا ۳۶ 

کیلوگرم، تقریبا برابـر با کودک ً

سه سال تا ۱۲ سال) حتما باید ً

از صــندلی کودک اســـتفاده 

شــود. ابتدا باید از           در 

صندلی ایمن کودک اسـتفاده 

شـــود، صــــندلی کودک به 

خــــــودرو، دوباره به حالت 

مثلثی شکل بســــته و ثابت 

شود . (مطابق تصـــــویر ۱۰)

تصویر ۱۰

دکمه ایزوفیکس را به ســـمت داخل 

فشـار دهید . ریل کشــویی به سمت 

بیرون و به صندلی خودرو متصل شود

دکمه ایزوفیکس را به ســمت داخل 

فشـاردهید،ریل کشــویی به سمت 

بیرون و به صندلی خودرو متصــــل 

شود، تا وسیله کامال ثابت بشـود، تا 

زمانی که صدای “چیک” را بشــنوید 

وســیله  محکم  می شــود.دکمه به 

رنگ سبز درمی آید، سپس صندلی را 

به سمت عقب فشــــــار دهید تا از 

متصل شدن صندلی کودک اطمینان 

حاصــــــــــــــــــــــل کنید.

نصب ایزوفیکس

دکمه ایزوفیکس را به ســمت داخل 

فشـاردهید،ریل کشــویی به سمت 

بیرون و به صندلی خودرو متصــــل 

شود، تا وسیله کامال ثابت بشـود، تا 

زمانی که صدای “چیک” را بشــنوید 

وســیله  محکم  می شــود.دکمه به 

رنگ سبز درمی آید، سپس صندلی را 

به سمت عقب فشــــــار دهید تا از 

متصل شدن صندلی کودک اطمینان 

حاصــــــــــــــــــــــل کنید.

تصـویر شماره ۱۵

با یک دست و استفاده از انگشــــت 

اشاره روی دکمه تنظیم   را نگه دارید ، 

با یک دست دیگر کمربند را از قسـمت 

شانه   گرفته و به سمت خود بکشـید. 

آزاد کردن اتصـــال ۵ نقطه ای توسط 

دکمه    برای آزاد کردن کمربند شـانه ( 

مطابق تصــــویر۱۱ )به راحتی از کناره 

گیره آزاد می شــــــــــــــــــود.

تصـویر ۱۲

تصـویر۱۳

P
E

K

تصـویر ۱۴

بعد از برداشـتن محل قفل کمربند    ، 

باز کردن خار در پشــت پوشش پارچه 

ای ، سپس قطعه پالستیکی را از وسط 

شکاف بگیرید   . (مطابق تصــویر ۱۳)

F

H

E

بند شانه   ، بســـتن این بند از طریق 

شکاف   ، نصـب مجدد کمربند شانه از 

طریق اتصـال   ، کشـیدن بند و تنظیم 

کردن کمربند ایمنی   ، پوشـــــاندن 

پوشش پارچه ای ، نصـب گیره ایمنی  

   ،گیره بند شانه روی شانه نصـب می 

شود. (مطابق تصـــــــــــــویر۱۴)

E

P

K

S

تصـویر شماره ۱۵

III
NNN

تصـویر شماره ۱۶

گروه یک (مناســـــــب وزن ۹ تا ۱۸ 

کیلوگــرم، تقـــریبا به کودک ۹ ماه تا ً

۴سـال) حتما باید از صــندلی کودک  ً

در جهت صــندلی خودرو اســـتفاده 

شــود، صــندلی با کمربند خودرو به 

حالت مثلثی شکل بســـته می شود، 

همچنین بــرای اطمینان از ایمنـــی 

کودک داخل صندلی، باید از اتصال ۵ 

نقطه ای اسـتفاده کنید(   ). ( مطابق 

با تصـــــــــــــــــویر شماره ۹ )

روش نصـب و استفاده برای گروه یک

C

D

1 2

3 4

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

5

 برای گروه دو و سه (۱۵ تا ۳۶ کیلوگرم، 

تقریـبا بـرابر با کـودک سه سـال تا ۱۲ ً

سال)  حتما باید از صنـدلی کـودک در ً

جـهت صنـدلی خودرو استفاده کـنید. 

(مـطابق تصویرشماره ۱۵)

نکته:همیشه صندلی کودک را در حالت 

یک قـرار دهید. زیرا بـرای لـگن و کمر 

کودکان حالت مناسبی است. 

تصویر شماره ۱۵



9

10

11

7 86

برای جدا سازی اتصـال کمربند پنج نقطه ای :

با فشـــــردن دکمه (    )کمربند را آزاد کنید. 

سپس کمربند صندلی کودک رادرقســـــمت 

پشت صندلی کودک از بست اتصال بند شانه 

(  ) جدا کنید وکمربند را از شـیار بدنه اصــلی 

خارج کنید و سـپس ســردوشــی و قفل را از 

کمربند جدا کرده و بعد از آن پارچه صـــندلی 

کودک را از قسـمت نشــیمن جدا کنید و بند 

کمربند را در زیر تشک نشـیمن قرار دهید.و با 

کشـیدن اهرم قرمز زیر صندلی کودک،  شیب 

نشـــــیمن را به حالت خوابیده قرار دهید و 

بســت بند کمربند را از شیار نشـــیمن خارج 

کنید.و در پایان مجدد پارچه نشــــیمن را به 

حالت اولیه قرار دهید. ( مطابق تصــــــاویر 

شــــــــــــــــــــــــــــــــماره ۱۶)

I

D



نصــــب و راه اندازی در جهت روبرو

محافظ های سرشانه     را از وسـط به 

سمت باال بکشــــید    ، آن را از محل 

اتصـال ۵ نقطه ای شکاف خارج کنید، 

در آخر از محل شـــــــــــانه بیرون 

بیاورید.(مطابق تصـــــــــــویر۱۲)

C

E

تصـاویر شماره ۱۷

تصـویر ۱۲

با یک دست و استفاده از انگشـت اشاره روی دکمه تنظیم  را نگه دارید ، با یک 

دست دیگر کمربند را از قســمت شانه    گرفته و به سمت خود بکشـــید. آزاد 

کردنقفل کمربند توسط دکمه     انجام می شود .برای آزاد کردن کمربند شـانه 

( مطابق تصــــــــــــــــــــــویر۱۱ )به راحتی از کناره گیره آزاد می شود.

دکمه ایزوفیکس را به ســمت داخل 

فشـاردهید،ریل کشــویی به سمت 

بیرون و به صندلی خودرو متصــــل 

شود، تا وسیله کامال ثابت بشـود، تا 

زمانی که صدای “چیک” را بشــنوید 

وســیله  محکم  می شــود.دکمه به 

رنگ سبز درمی آید، سپس صندلی را 

به سمت عقب فشــــــار دهید تا از 

متصل شدن صندلی کودک اطمینان 

حاصــــــــــــــــــــــل کنید.

دســــــته قرمز رنگ اهرم 

تنظیم پشـــــتی  (   ) زیر 

صندلی را بکشید تا بتوانید 

زاویه شـیب صــندلی را در 

حالت اول تـنظـیم کـنـید، 

دســــــــــــــته را رها 

کنید.ایزوفیکس (    ) را در 

حالت رو به عقب قـــــرار 

دهید(مطابق تصـــــاویر 

شماره ۱۷) و ادامه نصـــب 

ایزوفیکس را مشــــــابه 

توضیحات  گروه سنی ۹ماه 

تا ۴ ســـــال انجام دهید.

O

دسته قرمز رنگ اهرم تنظیم پشـتی  

(   ) زیر صندلی را بکشید تا بتوانید 

زاویه شیب صـندلی را در حالت اول 

تنظیم کنید، دســــــــــته را رها 

کنید.ایــزوفیکس (    ) را در حالت 

رو به عقب قــــــرار دهید(مطابق 

تصـاویر شماره ۱۷) و ادامه نصــب 

ایزوفیکس را مشــــابه توضیحات  

گروه ســنی ۹ماه تا ۴ ســال انجام 

دهــــــــــــــــــــــــــید.

O

L
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تصـــاویر شماره ۱۷



تصــــاویر شماره ۱۸

GGG

نصـب ایزوفیکس (   )از بسـته شدن درست کمربند ایمنی خودرو اطمینان حاصل 

کنید، کمربند در جهت تصـویر    بسـته شده باشد. حتما دقت کنید که کمربند تاب ً

نخورده باشد. (مطابق تصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــویر ۱۶)

روش نصـب :

1

تصـویر ۱۶

نصب صندلی کودک در جهت حرکت خودرو و روی محل مشـخص شده می باشد ، 

(توانایی زاویه تنظیم بسـتگی به صندلی خودرو دارد، لطفا در زاویه و محل مناسب ً

استفاده کنید.)استفاده از صندلی ایمنی کودک بر روی صـندلی خودرو باید نزدیک 

به هم بدون هیچ فاصله ای باشد. (مطابق تصـــــــــــــــــــاویر شماره  ۱۸)



i

تصـویر ۱۷

احتیاط:

اسـتفاده از کمربند ایمنی برای 

تأمین امنیت کودک و بسـتن 

به روش قفل کمـربند  ۱. با یک 

دست و با استفاده از انگشـت 

اشاره روی دکمه تنظیم کمربند 

ایمنـــی را نگه دارید (    ) و با 

یک دســـت دیگر کمربند را از 

قســمت شانه (   ) گرفته و به 

سمت خود بکشــید.  ۲. برای  

باز کـردن قفل کمـربند دکمه (   

   ) را بفشــارید.  ۳.برای نگه 

داشتن وتنظیم شـانه کودک با 

اســتفاده از کمربند صــندلی 

کودک ،از تصـــــــویر (     ) 

اســـــــــتفاده کنید و برای 

محافظت از شـــــانه و گردن 

کودک از قسمت (   ) استفاده 

کنید . ۴. برای تنظیم شــــانه 

کودک از طریق شــکاف (   ) ، 

انجام می شود که بر حســب 

قد کودک تنظیم می شــــود. 

(مطابق تصــــــــــویر ۱۷)
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اسـتفاده از کمربند ایمنی برای 

تأمین امنیت کودک و بسـتن 

به روش قفل کمـربند  ۱. با یک 

دست و با استفاده از انگشـت 

اشاره روی دکمه تنظیم کمربند 

ایمنـــی را نگه دارید (    ) و با 

یک دســـت دیگر کمربند را از 

قســمت شانه (   ) گرفته و به 

سمت خود بکشــید.  ۲. برای  

باز کـردن قفل کمـربند دکمه (   

   ) را بفشــارید.  ۳.برای نگه 

داشتن وتنظیم شـانه کودک با 

اســتفاده از کمربند صــندلی 

کودک ،از تصـــــــویر (     ) 

اســـــــــتفاده کنید و برای 

محافظت از شـــــانه و گردن 

کودک از قسمت (   ) استفاده 

کنید . ۴. برای تنظیم شــــانه 

کودک از طریق شــکاف (   ) ، 

انجام می شود که بر حســب 

قد کودک تنظیم می شــــود. 

(مطابق تصــــــــــویر ۱۷)
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C
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برای تنظیم کمربند کودک ، با فشـردن 

دکمه (    ) بند را بر حسب جثه کودک 

تنظیم کنید.در صـــورت نیاز با خارج 

کردن بند از بســت کمربند (   )  بند را 

کمربند را بر حســــب اندازه کودک از 

یکی از شیارهای روی پشــتی صندلی 

کودک عـــــــــبور دهـــــــــید. 

D 

N

نکات:

محافظ شــانه بر اســاس اندازه و قد کودک تنظیم شــود خیلی کوتاه یا بلند 

نباشد. (مطابق تصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاویر شماره ۲۰)

تصــاویر شماره ۱۹

برای تنظیم کمـربند کودک ، با 

فشـــردن دکمه (    ) بند را بر 

حســــب جثه کودک تنظیم 

کنید.در صــورت نیاز با خارج 

کردن بند از بست کمربند (   ) 

 بند را کمربند را بر حســـــب 

اندازه کودک از یکـــــــی از 

شیارهای روی پشـتی صندلی 

کودک عــبور دهــید.(مطابق 

تصـــــــــــاویر شماره ۱۹) 

تصـاویر شماره ۲۰



تصـویر ۱۷

استفاده از کمربند ایمنی برای تأمین امنیت کودک و بســتن به روش اتصــال ۵ 

نقطه ای   ۱. با یک دست و استفاده از انگشــــت اشاره روی دکمه تنظیم را نگه 

دارید   ،با یک دست دیگر کمربند را از قســـــمت شانه   گرفته و به سمت خود 

بکشید. آزادکردن اتصـال ۵ نقطه ای توسط دکمه    برای آزاد کردن کمربند شانه 

برای نگه داشتن شانه از   استفاده کنید، محافظ شانه و گردن    ،  بسـتن کمربند 

شـانه از طریق شـکاف   ، تنظیم محافظ بر اســاس قد کودک انجام می شــود. 

(مطابق تصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــویر ۱۷)
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K

H

قبل شـروع به حرکت مطمئن شـوید که کودک شـما 

درون صندلی به راحتی نشــــــســـــــته است.

ابتدا کودک را روی صندلی کودک قرار دهید، هر دو دسـت 

کودک را از قسمت کمربند شانه خارج کنید، بندهای چپ و 

راست گیره ای را روی هم قرار دهید    ، و آنها را با اسـتفاده 

از اتصال قفل کودک به یکدیگر محکم کنید. بند ایمنی   ، را 

با یک دست بکشـــــید و ارتفاع شانه را برای کودک خود 

تنظیم کنید.   ، باید نزدیک گردن و نزدیک شـــانه کودک 

باشد. (مطابق تصــــــــــــــــــــــــــــــویر ۲۰)

تصـویر ۲۰

تصـویر ۱۹

با یک دست و انگشت اشاره 
خود دکمه تنظیم کمــــربند 
ایمنی را فشــــــاردهید   و 
کمربند را از قســــمت شانه 
بیرون بکشــــید   و از طرف 
دیگر برای آزاد کردن کمـربند، 
از شـانه اســتفاده کنید.آزاد 
کردنقفل کمربند   ، کمـربند 
شـانه را از روی بند شــانه که 
متصــــل است جدا کنید   . 
(مطابق تصـــــــــویر ۲۱)
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با فشــردن دکمه تنظیم پشـــت 

سـری (   ) ارتفاع را در جهت باال و 

پا�ن پشــت سری کودک تنظیم 

کـرده ، هـرجا که دکمه را رها کنید 

ارتفاع ثابت می شـــود.( مطابق 

تصــــــــــــــــویر شماره ۲۱)

تصاویرشماره ۲۲

تصـویرشماره ۲۱

M

C

I

ابتدا کودک را روی صـندلی کودک 

قرار دهید، هر دو دست کودک را از 

قســمت کمربند شانه خارج کنید، 

بندهای چپ و راســـت گیره ای را 

روی هم قرار دهید(    )، و آنها را با 

استفاده از اتصـــال قفل کودک به 

یکدیگـر محکم کنید. بند ایمنــی(    

   )، را با یک دست بکشید و ارتفاع 

شــــانه را برای کودک خود تنظیم 

کنید.(  ) ، باید نــزدیک گــردن و 

نزدیک شانه کودک باشـد. (مطابق 

تصــــــــــــــــــــــویر ۲۲)

     قبل شــروع به حرکت مطمئن 

شوید که کودک شما درون صندلی 

به راحتی نشـــــســـــته است.
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