F1-K
Pop-Up
Bebek Arabası
Kullanım Kılavuzu

Ürünün renk, desen, aksesuarları bu resme göre farklılık gösterebilir.

Ürünün Parçaları:

1- İtme Sapı
2- Ön Tekerlekler x2
3- Arka Tekerlekler x2
4- Tente
5- Ürün İskeleti

Kurulum:
Ürünün her iki arka yan tarafında bulunan plastikleri yukarı kaldınız ve daha sonra gövdeyi
ayaklardan ayırarak arabayı açınız.

Ön Tekerleklerin Takılması:
Ön tekerlekleri aşağıda şekilde gösterildiği gibi, arabanın ön bacağı ucunda bulunan yuvaya
‘’klik’’ sesini duyana kadar geçirerek takınız.

Arka Tekerleklerin Takılması:
Arka tekerlekleri aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi arka bacak ucunda bulunan bağlantı
kısmına geçirerek takınız.

Fren sistemini aktif hale getirmek için arabayı durdurduğunuz zaman,aşağıdaki resimde
görüldüğü gibi itme sapının sağında bulunan fren mandalını ok ile gösterilen yönde aşağı
doğru itiniz.

Arabanın arka bölümündeki fren sistemine ait telleri, isterseniz sepetin arkasına
saklayabilirsiniz.

Frenin Kullanılması:
Fren pedalları aşağı indirerek tekerleği kilitleyebilirsiniz.Tekerlekleri tekrar serbest bırakmak
için bu pedalları yukarı kaldırınız.

DİKKAT! Bebek arabasını kullanmadığınız, veya sabit tuttuğunuz durumlarda kayıp
gitmesini önlemek için daima tekerlekleri fren konumuna alınız.

İtme Sapının Takılması:
İtme sapını, bebek arabasının arkasında bulunan plastik yuvalara aşağıdaki şekilde
gösterildiği gibi takınız.

İtme Sapının Yönünü Değiştirmek için:
İtme sapının yönünü değiştirmek için sapın her iki tarafında bulunan plastik mandalları,1
numaralı ok yönünde yukarıya doğru çekiniz. Daha sonra sapı, 2 numaralı ok ile gösterilen
yönde hareket ettirerek yönünü değiştiriniz.

Tentenin Takılması:
Tenteyi takmak için; tente ucundaki plastik çıkıntıları ürün gövdesi üzerinde bulunan plastik
yuvalara aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi takınız.

Bebek Arabasını Açmak ve Kapatmak için:
Bebek arabasını kapatmak için itme sapının ortasında bulunan numara 1 ile gösterilen butonu
yana doğru iterken, aynı zamanda numara 2 ile gösterilen butona basınız. Bu işlemleri
yaparken itme sapını aşağı doğru itiniz ve kapatınız. Arabayı açmak için aynı işlemleri
yaparken itme sapını yukarı doğru çekiniz.

Sırt Dayanağının Ayarlanması:
Sırt dayanağını ayarlamak için sırt dayanağı arkasında bulunan tokayı tutup, iki yanını 1
numaralı ok yönünde itiniz ve aynı anda tokayı 2 numaralı ok yönünde aşağıya doğru çekiniz
Sırt dayanağı istediğiniz pozisyona gelince tokayı serbest bırakınız. Sırt dayanağını
kaldırmak için ise, yine 1 numaralı oklar yönünde iterken, bu defa tokayı 2 numaralı ok
yönünde yukarı çekiniz.

Ön Barın Takılması ve Çıkarılması:
Ön barı takmak için kol dayanaklarının ucunda bulunan plastiklere hizalayınız ve ok yönünde
itiniz. "Klik" sesi duyduğunuzda bar yerine oturmuş olacaktır. Ön barı çıkartmak için ise, barın
her iki tarafındaki 1 numara ile işaretli düğmeye basınız ve barı 2 numaralı ok yönünde çekip
çıkarınız.

Emniyet Kemerinin Takılması:
Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi bebek arabasının 5 nokta emniyet kemeri vardır. Omuz
kemerleri bebeğin kilosuna göre ayarlanabilir. Emniyet kemerini, şekilde görüldüğü gibi omuz
ve bel kemerlerini birleştirip “klik” sesini duyana kadar orta bölümdeki tokaya doğru iterek
kilitleyiniz.

Ayak Dayanağının Ayarlanması:
Ayak dayanağının altında bulunan ve numara 1 ile gösterilen mandalı kendinize doğru çekiniz
ve istediğiniz pozisyonda sabitleyiniz.

BAKIM VE ONARIM
Bebek arabasının bakım ve onarımı için aşağıdaki talimat ve önerileri uygulayınız.
 Arabanızın bakımını düzenli olarak yapınız.
 Kilit mekanizmaları, tekerlek kilitleri, emniyet kemeri, bağlantı noktaları ve adaptörlerini
muntazam aralıklarla kontrol ediniz ve sağlam, çalışır durumda olduklarından emin
olunuz.
 Frenler, tekerlekler ve tekerlek jantları zamanla aşınıp yıpranabilir. Böyle durumlarda
zarar gören parçalar yenilenmelidir.
 Toz ve pislik birikimleri özellikle arabanın hareketli noktalarında sıkışmalara ve parçaların
zor hareket etmesine neden olabilir. Bu nedenle belli aralıklarla biriken toz ve pislikler
temizlenmeli ve daha sonra bu noktalar silikonlu yağla yağlanmalıdır. Temizlenmeden

yapılan yağlama daha fazla toz ve pislik toplayarak problemi daha çok büyütür.
Temizlenmiş ve muntazam olarak yağlanmış parçalar arabanın daha rahat açılıp
kapanmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
Arabanın plastik ve metal parçaları yumuşak bir deterjan ve ılık su ile ıslatılmış bir
süngerle silinmeli ve kuru bir bezle iyice kurulanmalıdır.
Arabanın kumaş kısımları yıkanmaz. Bu nedenle belli aralıklarla renk açmayan bir
deterjan ve ılık su ile nemlendirilmiş bir bezle bastırmadan silinerek temizliği korunmalıdır.
Araba temizlendikten sonra kurulanmadan veya yağmurda ıslanmış ise yine iyice
kurulanmadan katlanıp kaldırıldığında metal kısımlarda paslanma oluşur. Bu nedenle
herhangi bir sebepten ıslanmış olan araba muhakkak iyice kurutularak katlanmalıdır.
Arabanın temizliği için asla kimyasal bileşenli, aşındırıcı temizleyiciler, amonyak ya da
çamaşır suyu kullanılmamalıdır.
Güneş ışığı solmaya neden olacağından, kullanılmadığı zamanlarda katlanarak
kapanmış dahi olsa araba balkon, pencere yakını gibi güneşe maruz kalacağı yerlerde
saklanmamalıdır.
Arabayı ikinci çocuğunuz için kullanacaksanız veya ilk kullanımdan 18 ay sonra kontrol
ve bakımının yapılması gerekir.

Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti
süresine eklenir. Malın tamir süresi en az 20 iş günüdür.
Dış etkenlere ve fiziksel müdahaleye maruz kalmış bu sebeple hasarlanmış parçalar garanti
kapsamına girmez.
UYARI ! Araba temizlendikten sonra kurulanmadan veya yağmurda ıslanmış ise yine
iyice kurulanmadan katlanıp kaldırıldığında tekerleklerde ve diğer metal kısımlarda
paslanma oluşabilir. Bu nedenle, herhangi bir sebeple ıslanmış olan bebek arabası
mutlaka iyice kurulanarak katlanmalıdır.

UYARILAR
Uyarı! Çocuğunuzun güvenliği için lütfen kullanım kılavuzunu tümüyle okuyunuz.
İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız. Bu kılavuzdaki talimatları
uygulamazsanız çocuğunuzun güvenliği etkilenebilir.
Uyarı! Bebeğinizin güvenliği için kullanım kılavuzundaki uyarıları mutlaka dikkate
alınız.
Uyarı! Araba mutlaka bir yetişkin tarafından kurulmalı ve kullanılmalıdır.
Uyarı! Bebeğinizi arabasında asla yalnız bırakmayınız.
Uyarı! Bu bebek arabası, ağırlığı maksimum 15 kg olan bebeklerin kullanımı için
uygundur.
Uyarı! Bebek arabası, taşıma koltuğu takılı iken, yeni doğmuş bebekler için kullanıma
uygundur.
Uyarı! Bebek arabası, doğumdan 36 aya kadar kullanılabilir.
Bebeğiniz arabadayken her zaman emniyet kemeri, bel kayışları, omuz kayışları ve
bacak arası kayışları bağlanmış ve kemer boyu çocuğunuza göre ayarlanmış olarak
takılarak kullanılmalıdır.
Arabayı açıp kaparken parmakların sıkışmaması için dikkat ediniz.
Arabanın dengesini bozup devirebileceğinden çanta, alışveriş torbaları, kutu ve benzeri
nesneler arabanın sapına asılmamalı veya tentesi üzerine koyulmamalıdır, sepetin
taşıma kapasitesi maksimum 3 kg’dır.
Bebek arabasını park ettiğiniz zaman mutlaka frenlerini kullanınız. Yokuşlarda ve meyilli
yerlerde asla tek başına bırakmayınız.
Bebeğinizi arabaya oturtmadan önce, bebek arabasının tamamen açılmış ve kilitlerinin
yerlerine oturmuş olduğundan ve koltuk biriminin bağlantı tertibatlarının doğru olarak
çalıştığından emin olunuz, frenleri kilitleyiniz.
Bebek arabasının sırt dayanağı ayarını asla bebeğiniz içindeyken yapmayınız.

Bebek arabasını basamaklarda ve yürüyen merdivenlerde kullanmayınız. Bir anda
kontrolü kaybedebilir ve bebeğinizin arabadan düşmesine neden olabilirsiniz.
Arabanızın oyuncak gibi kullanılmasına izin vermeyiniz.
Bebek arabasında aynı anda sadece tek çocuk taşınmalıdır.
Asla 5 mm’den kalın şilte kullanmayınız.
Bu ürün koşarak veya patenle kullanılmaya uygun değildir.
Bebeğinizin arabadan dışarı tırmanmasına ya da arabanın içinde ayakta durmasına izin
vermeyiniz.
Bebek arabasını ön barından tutup kaldırmayınız.
Asla kumsal, çocuk parkı gibi kumlu ve toprak zeminlerde kullanmayınız. Kum ve toprak
arabanın yürüyen aksamına girip bozulmasına neden olabilir.
Bebek arabasını nemli, çok soğuk ya da çok sıcak ortamda kullanmayınız, muhafaza
etmeyiniz.
Düzenli aralıklarla, arabanızın gevşek vidalarını, yıpranmış bölümlerini ve yırtılmış
malzemelerini kontrol ediniz veya Kraft Tamir Bakım Servisinde bakımını yaptırınız.
Ürüne asla yetkili servis tarafından onaylananlar dışında parça takmayınız veya modifiye
etmeyiniz.
ÖNEMLİ:Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım, ürünün
garanti kapsamından çıkmasına neden olur.
Kullanma kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti
kapsamı dışındadır.

