دليل اإلرشادات
تهانينا على شرائك حزام الكتف !  Cocobeltاآلن يمكنك أن تحمل مقعد السيارة الخاص بطفلك بشكل آمن ومريح.
آمل أن تستمتع بحزامCocobelt.

مع خالص التقدير،
Manon Corts-Trieling
مؤسسة ومالكة  CocobeltونموذجCocobelt
قبل أن تستخدم حزام الكتف ، Cocobeltيجب أن تقوم بتثبيته بشكل صحيح .اقرأ هذا الدليل بعناية.
تحتوي الحزمة على المحتويات التالية:
• 1حزام كتف  Cocobeltأصلي
• 2من شرائط فيلكرو الالصقة بحيث يمكنك ارتداء حزام الكتف  Cocobeltفي الكتف األيمن والكتف األيسر على حد سواء.
المبينة
• 2من الملصقات
ِّ
•دليل اإلرشادات
تحذير •!تظل أنت دائما المسؤول عن سالمة طفلك.
•ال تترك طفلك أبداً دون مراقبة.
•استخدم دائما حزام أمان مقعد السيارة الخاص بالطفل لتأمين سالمة طفلك.
•حزام الكتف  Cocobeltليس لعبة ،وينبغي أن يُستخدم فقط من قبل األشخاص البالغين الذين هم على دراية بالطريقة الصحيحة الستخدام حزام الكتف
Cocobelt.
•يُستخدم حزام الكتف  Cocobeltفقط لألطفال من عمر يوم حتى 12شهر ،والذين ال يزيد وزنهم عن  13كجم.
•حزام الكتف  Cocobeltال يصلح لالستخدام إال مع مقاعد السيارة الخاصة باألطفال من الفئة)(the Group +0
•االستخدام غير السليم وغير الصحيح لحزام الكتف  Cocobeltيمكن أن يسبب إصابات خطيرة.
يمكن إعداد حزام الكتف  Cocobeltلالستخدام في  3خطوات سهلة:
تحذير !ال تضع أبدا طفلك في مقعد السيارة الخاص به عند استخدام حزام الكتف  Cocobeltألول مرة!

يرجى الرجوع إلى الرسومات التوضيحية وفقا لترتيبها الصحيح وقراءة اإلرشادات الموجودة أسفلها من أجل استخدام حزام الكتف  Cocobeltبطريقة صحيحة.
تحذير !عند تثبيت حزام الكتف  Cocobeltالخاص بك ،ينبغي أن يكون مسند رأس مقعد السيارة الخاص بطفلك دائما في الناحية األمامية .حيث
يمكنك دائما النظر إلى طفلك.

)1حدد الموقع الصحيح لشريط فيلكرو الالصق على مقبض مقعد السيارة الخاص بطفلك.
1أ )تأكد من أن مقبض مقعد السيارة الخاص بطفلك نظيف وجاف وخالي من الشحوم في المناطق الدائرية.

1ب )قم بتثبيت حزام الكتف  Cocobeltفي مقعد السيارة الخاص بطفلك وقم بتثبيت المشبك .يجب أن
يكون المشبك في ناحية موضع قدم الطفل في مقعد السيارة الخاص بطفلك.

األجزاء التي يمكن تنظيفها.

قم بتثبيت الحزام من خالل
تشبيك المشبك.

1ج )ضع حزام الكتف  Cocobeltعلى كتفك ،وقم بضبط طول الحزام وتأكد من أن مقعد السيارة الخاص
بطفلك في وضع مستو.
شريط فيلكرو الالصق في الجانب الداخلي من حزام  Cocobeltيجب أن يالمس مقبض مقعد السيارةالخاص بطفلك.
الجزء الذي يُوضع على الكتف( بطانة الكتف )ينبغي أن يستقر على كتفك بشكل جيد ومريح.مقعد السيارة الخاص بطفلك يجب أن يالمس منطقة الورك.مقعد السيارة الخاص بطفلك يجب أن يكون في وضع مستو.مقعد السيارة الخاص بطفلك يالمس منطقة
الورك ومعلق في وضعية مستوية.

مقعد السيارة الخاص بطفلك معلق في وضعية
مائلة.

1د )باستخدام الملصق المبيِّن المرفق مع المنتج ،قم بتحديد الموضع الذي ستقوم بتثبيت شريط فيلكرو
الالصق فيه على مقبض مقعد السيارة الخاص بطفلك.

يتم تعليم هذا الموضع.

الموضع الذي يُوضع فيه
الملصق المبيِّن.

)2ثبت شريط/شرائط فيلكرو على مقبض مقعد السيارة الخاص بطفلك( مرة واحدة).
2أ )قم بإزالة الشريط الالصق من شريط فيلكرو.

2ب )الصق شريط فيلكرو الالصق في الموضع المحدد.
عند تثبيت شريط فيلكرو الالصق في المقبض ينبغي دائما أن تكون نهاية الشريط في الجزء العلوي منالمقبض.
يجب أن يتم تثبيت شريط فيلكرو الالصق بدقة ومن دون وجود طيات.-جرب القيام بذلك قبل إزالة الشريط الالصق.

)3قم بتثبيت حزام الكتف  Cocobeltمن أجل االستخدام اليومي.
3أ )قم بتثبيت شريط فيلكرو الالصق في الجزء الداخلي من حزام الكتف  Cocobeltمع شريط فيلكرو
الالصق المثبت في مقبض مقعد سيارة طفلك وقم بتشبيك المشبك.

3ب )ارفع مقعد السيارة الخاص بطفلك بساعدك بعد تثبيته في حزام الكتف Cocobelt.

3ج )تأكد من أن الجزء الذي يُوضع على الكتف( بطانة الكتف )مستقر بشكل صحيح على كتفك .اآلن يكون
حزام الكتف  Cocobeltجاهزا لالستخدام.

قم بإزالة الشريط الالصق من شريط فيلكرو.

قم بتثبيت شريط فيلكرو .ينبغي أن تكون نهاية شريط
فيلكرو( خط)عند الجزء العلوي من المقبض.

قم بتثبيت شريط فيلكرو الالصق الموجود في
الحزام مع شريط فيلكرو الالصق المثبت في
مقبض مقعد سيارة طفلك.

ارفع لألعلى بوضع ذراعك داخل
المقبض .وبيدك األخرى قم بضبط
وضعية جزء الحزام الذي يُوضع
على الكتف( بطانة الكتف).

عند استخدام حزام الكتف
Cocobeltضع يدك دائما داخل
المقبض .وعند المشي يجب أن تبقي
يدك دائما داخل المقبض.

تحذير !حزام الكتف  Cocobeltهو أداة مساعدة لحمل طفلك في مقعد السيارة الخاص به أثناء السير على األقدام .عند المشي يجب أن تبقي يدك
داخل المقبض دائما لتجنب أي أخطار تتعلق بالسقوط.

تحذير !يجب إزالة حزام الكتف Cocobeltمن المقبض مباشرة بعد االستخدام لتجنب حدوث أي إصابة لطفلك.

حزام الكتف  Cocobeltليس مسؤوال عن أي شكل من أشكال االستخدام غير السليم و/أو االستخدام غير المنضبط الذي يتعارض مع طريقة
االستخدام الموص بها من قبلCocobelt.
الضمان:







يتم تصنيع حزام الكتف  Cocobeltمن مواد ذات جودة عالية .ويتوافق اإلنتاج مع معايير السالمة والجودة األوروبية الحالية.
الضمان على حزام الكتف  Cocobeltالخاص بك يسري لمدة  24شهرا من تاريخ الشراء المدون في إيصال الشراء األصلي.
ال يغطي الضمان األضرار الناجمة عن البلى العادي ،أو االستخدام غير الالئق أو غير الصحيح أو اإلهمال ،أو بسبب عدم التقيد بدليل اإلرشادات .
ويشمل البلى العادي ،على سبيل المثال ،بلى األنسجة بسبب االستخدام المتكرر وكذلك البهتان الطبيعي لأللوان وتدهور المواد مع مرور الوقت ومن
خالل االستخدام.
من غير المستحسن إعادة استخدام حزام الكتف  Cocobeltمن قبل العديد من األطفال الرضع بشكل متتابع و/أو بيعه لطرف ثالث ،وذلك ألسباب
تتعلق بالجودة والسالمة.
إذا كنت ترغب في االستفادة من الضمان ،يرجى التوجه إلى المتجر الذي اشتريت منه حزام الكتف  Cocobelt.هذا الضمان يتوافق مع التوجيه
األوروبي  99/44/EGالصادر بتاريخ  25مايو1999.

الصيانة:
ال يتطلب حزام الكتف  Cocobeltأي صيانة في ظل االستخدام العادي .أي بقع يمكن إزالتها يدويا بماء فاتر.

