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İkiz Bebek Arabası  

Kullanım Kılavuzu 
 

 
 



UYARI! AMBALAJ İÇERİSİNDE BULUNAN PLASTİK TORBALARI BOĞULMA TEHLİKESİ 

YARATABİLECEĞİNDEN ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ.  

DİKKAT! BU BEBEK ARABASI DOĞUMDAN İTİBAREN KULLANILABİLİR. BEBEK ARABASININ TAŞIMA 
KAPASİTESİ ÇOCUK BAŞINA AZAMİ 15 KİLOGRAMDIR (TOPLAM 30 KG) AĞIRLIKLARI ARASINDA 
BÜYÜK FARK BULUNAN İKİ ÇOCUĞUN AYNI ANDA TAŞINMASI TEHLİKELİ OLABİLİR.  

DİKKAT! DOĞUMDAN 6. AYA KADAR OTURMA ÜNİTESİNİN SIRT DESTEĞİNİ EN YATAY POZİSYONDA 

KULLANMANIZ TAVSİYE EDİLİR.  

UYARI! 15 MİLİMETREDEN DAHA KALIN EK ŞİLTE VEYA YASTIK KULLANMAYIN.  

 

 

ÖNEMLİ UYARILAR  

• Uyarı! Araba mutlaka bir yetişkin tarafından kurulmalı ve kullanılmalıdır.  

• Uyarı! Bebeğinizi arabasında asla yalnız bırakmayınız. Daima yetişkin gözetiminde tutunuz.  

• 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 5 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.  

• Bu ürün koşarak veya patenle kullanılmaya uygun değildir.  

• Bebeğinizin arabadan dışarı tırmanmasına ya da arabanın içinde ayakta durmasına izin 

vermeyiniz.  

• Bebek arabasını nemli, çok soğuk ya da çok sıcak ortamda muhafaza etmeyiniz.  

• Bebek arabasını sahil ve çocuk parkı gibi kumlu ve topraklı alanlarda kullanmayınız. Bu 
alanlarda kullanım sonucu kum ve toprak tekerleklerin arasına girerek arızalara sebep olabilir. 
Bu nedenle oluşan tekerlek arızaları garanti kapsamı dışındadır.  

• Düzenli aralıklarla, arabanızın gevşek vidalarını, yıpranmış bölümlerini ve yırtılmış 

malzemelerini kontrol ediniz veya yetkili tamir bakım servisinde bakımını yaptırınız.  Arabayı 
ateşten uzak tutunuz.   

   



ÜRÜN KURULUMU VE ÖZELLİKLER  

Ürün kurulumundan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve talimatlara harfiyen uyunuz. 

Adımların çoğunun sonunda yapılan işlem doğruysa bir KLİK sesi duyulacaktır. Her adımın sonunda 

söz konusu parçaların yerine güvenli bir şekilde oturduğundan emin olun.  

Ürünü ambalajından çıkarttıktan sonra plastik torba ve ambalajları derhal kaldırınız, çocuklar için 

dolanma ve boğulma tehlikesi yaratabilirler.  

Ürün kurulumu esnasında küçük çocukların yakınınızda olmamasına dikkat ediniz. Hareketli parçalar 

herhangi bir kazaya sebep olabilir.  

ÜRÜNÜN AÇILMASI  

  

Şasenin iki yanında bulunan kilitleri açınız (fig 1-a). Bir elinizle tutma sapından geriye doğru çekerken 

diğer elinizle şaseyi tepsilikten tutarak önde doğru açınız (fig 1-b). Arabanın tam olarak açıldığından 

ve KLİK sesi duyduğunuzdan emin olun.  

ÖN TEKERLEKLERİN TAKILMASI  

Ön tekerlekleri takmak için tekerlekleri şasenin ön kısmındaki yuvalarına hizalayarak bastırınız, 

tekerlekler takıldığında KLİK sesi duyacaksınız. Tekerleklerin güvenli bir şekilde takıldığını kontrol 

ediniz.  

ARKA TEKERLEKLERİN TAKILMASI  

Arka tekerlek aksını, fren pedalı dışa dönük gelecek şekilde hizalayın. Şase üzerindeki uçların aks 

üzerindeki deliklere bastırın, aks takıldığında KLİK sesi duyacaksınız. Arka tekerlek aksının güvenli bir 

şekilde takıldığından emin olun.  

  

  

  



ÖN TEPSİLER  

  

Bu bebek arabasının 2 adet ön tepsisi vardır. Tepsileri kol desteklerinin kenarlarına hizalayın (fig 2-a) 

ve her iki tepsiyi de bastırarak yerlerine oturtun. Tepsileri tek taraflı açmak için orta kol desteği 

üzerinde bulunan düğmeye basın ve tepsileri kaldırın (fig 2b-1 ve 2b-2). Tepsileri tamamen çıkartmak 

için önce orta kol desteğindeki düğmeye basın (fig 2c-1) ve tepsiyi açın. Daha sonra yan kol destekleri 

üzerinde bulunan düğmelere basın (fig 2c-2) ve tepsileri çıkartın (fig 2c-3).  

UYARI: Sıvı içeren kapları tepsilerin üzerinde gözetimsiz bırakmayın, özellikle içerikleri sıcaksa.  

UYARI: Çocuğunuz içindeyken bebek arabasını tepsilerden tutarak kaldırmayın.  

TENTELER  

  
Bu bebek arabasının birbirinden bağımsız olarak takıp çıkarılabilen ve açılabilen 2 adet tentesi vardır. 

Tente çerçevesinin uçlarını gösterilen şekilde şasedeki birleşme yerlerine hizalayın (fig 3a) ve KLİK sesi 

çıkacak şekilde bastırın. Tente düğmelerini bebek arabasının arka kısmındaki yerlerine (fig 3b) takarak 

tentenin arkasını sabitleyin. Tenteyi ön kısmından elinizle öne ve arakaya çekerek (fig 3c) açıp 

kapatabilirsiniz. Tenteleri çıkartmak için tentelerin şaseye birleşme yerlerinde bulunan düğmelere 

aynı anda basarak (fig 3d-1) tenteyi yukarı doğru çekiniz (fig 3d-2).  



UYARI: Tente düğmelerinin her zaman bebek arabasına takılı olduğundan emin olun.   

UYARI: Tente ceplerine 200 gramdan daha ağır obje koymayın.  

AYAK ÖRTÜLERİ  

  

Ayak örtülerinin kenarlarında bulunan çıtçıt düğmeleri kol desteğindeki yerlerine  takarak (fig 4) ayak 

örtülerini kullanabilirsiniz.  

PARK FRENİ  

  

Park freni mekanizması arka tekerlek aksı üzerindedir. Arka tekerleklerin hareket etmesini 

engellemek istediğinizde aks üzerindeki fren pedalına ayağınıza bastırınız (fig 5). Fren mekanizmasının 

güvenli bir şekilde devreye girdiğinden ve bebek arabasının hareket etmediğinden emin olunuz. Freni 

açmak istediğinizde aynı pedalı ayağınızın ucu ile yukarı doğru 

kaldırınız.  

UYARI: Bebek arabasının hareketsiz olduğu her durumda fren 

mekanizmasını mutlaka kullanınız. Fren mekanizması kilitli bile 

olsa içerisinde bebek varken bebek arabasını yokuşlarda asla 

kendi başına bırakmayın.  

EMNİYET KEMERLERİ  

UYARI: Bebeğiniz bebek arabasının içinde olduğu her durumda 

emniyet kemerlerini mutlaka takın.  

Omuz ve bel kemerinin serbest uçlarını bir araya getirin ve 

uçlarını ortadaki merkezi kemer tokasına KLİK sesi çıkartacak 

şekilde yerleştirin. Kayışların sıkılığını çocuğunuza göre 

ayarlayın, kayışlar ne çocuğunuzu rahatsız edecek kadar sıkı ne 



de güvenliği azaltacak kadar bol olmalıdır. Kemerleri açmak için merkezi kemer tokası üzerinde 

bulunan düğmeye basarak kemer uçlarını çekin. Her kullanımdan önce kemer kayışlarının 

katlanmadığından, dönmediğinden ve zarar görmediğinden emin olun (fig 6).  

6 aylıktan daha küçük çocuklarda bebek arabasının sırt desteği en yatay seviyesinde kullanılmalıdır. 

Bebeğinizi arabaya oturtmadan önce emniyet kemerlerini açarak sağ ve sol tarafa sarkıtınız.  

  

  

SIRT DESTEĞİNİN AYARLANMASI  

  

Bebek arabasının sırt desteği farklı seviyelerde ayarlanabilir. Sırt dikliğini azaltmak için arkada bulunan 

kemerli düğmeye basarak (fig 7-a) kemeri üzerinde geriye doğru çekiniz (fig 7-b). İstediğiniz eğime 

ulaşınca düğmeye basmayı bırakabilirsiniz. Sırt kısmını daha dik pozisyona getirmek için aynı düğmeye 

basarak kemer üzerinde yukarı doğru ittiriniz, istenilen seviyeye geldiğinde düğmeyi bırakınız.  

UYARI: Bebeğiniz bebek arabası içerisindeyken sırt seviyesini ayarlamayın.  

DÖNEBİLEN VE SABİTLENEBİLEN ÖN TEKERLEKLER  

  



Ön tekerleklerin istenildiği zaman 360 derece dönebilme ve yönü sabitlenebilme özelliği vardır. Ön 

tekerlerin iç kısmında bulunan mandalı aşağı doğru bastırdığınızda (fig 8-a) tekerlekler 360 derece 

dönebilecek şekilde serbest kalır. Mandalı yukarı kaldırdığınızda (fig 8-b) tekerlekler tek yöne 

sabitlenerek yalnızca ileri veya geri gider; diğer yönlere dönmez.  

Engebeli ve düzensiz eğimi olan zeminlerde tekerleklerin yönünü sabitlemek bebek arabasını daha 

rahat kontrol edebilmeniz için tavsiye edilir. Düzgün zeminlerde ön tekerlekleri serbest yön modunda 

kullanabilirsiniz. Bu talimatlara uyulduğunda tekerlekler daha geç aşınır. SEPET  

  

Sepeti gösterildiği şekilde çıtçıt düğmeleri ile şasenin ön kısmına sabitleyiniz (fig 9a-b).  

  

  

ÖN TEKERLEKLERİN ÇIKARTILMASI  

  

Ön tekerlekleri serbest yön moduna aldıktan sonra ön tekerlek demirinin alt ucundaki iki mandala 

bastırınız (fig 10-a) ve tekerlekleri çekerek çıkartınız (fig 10-b). Diğer tekerleği çıkartmak için de aynı 

işlemi yapınız.  

ARKA TEKERLEKLERİN ÇIKARTILMASI  

  

Gösterildiği şekilde düğmeye basarak (fig 11-a) aynı anda tekerlekleri çekiniz (fig 11-b). Diğer tekerleği 

çıkartmak için de aynı işlemi yapınız.  



AYAK DESTEĞİ  

Ayak desteği 2 farklı pozisyonda kullanılabilir (fig 12). Ayak 

desteğinin seviyesini yukarı çekerek veya aşağı bastırarak 

ayarlayabilirsiniz.  

  

  

  

  

  

BEBEK ARABASININ KATLANMASI  

  

Bebek arabasını katlamadan önce tentelerin kapalı, sırt desteğinin en yatay pozisyonda ve ayak 

desteğinin de en alt seviyede olduğundan emin olun. Tutma sapının yan taraflarında kaydırılabilen 

mandalları yukarı doğru çekin (fig 13-a) ve tutma sapını öne doğru KLİK sesi çıkarıp kilitlenene kadar 

itin. Sırt desteği ve tenteyi ortada toplanacak şekilde bastırın. Tutma sapını da aşağı doğru bastırın ve 

kilitlendiğinden emin olun (fig 13-b). Yan kilitleri kontrol ederek tam olarak katlandığından emin olun, 

bebek arabası katlandığında kendi başına ayakta durabilir (fig 13-c).   

UYARI! İçerisinde çocuk varken bebek arabasını katlamayınız.  

  



OTURMA ÜNİTESİ KILIFININ ÇIKARTILMASI  

  

Kılıfı gösterildiği şekilde yan taraflardan serbest bırakın (fig 14-a). Pimi önce içeri doğru bastırın daha 

sonra çıkartın (fig 14b-c), aynı işlemi arabanın diğer tarafı için de tekrarlayın.   

 
Bacak arası kemerini çıkartın (fig 15a) kılıfı yanlardan kaldırın (fig 15b). Emniyet kemerini tutan iki 

vidayı dikkatlice çıkartın (fig 15c) ve kumaşı alın.  

Kumaş içeriği:  

Dış kılıfı: %100 Polyester  

İç dolgu: %100 Polyester  

  

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.  

 

  

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. 

Kullanım Ömrü 5 Yıldır. 

 

 

İthalatçı Firma: Yetkili Servis: Atak Dış Tic. A.Ş. 

Atak Dış Ticaret A.Ş. Merkez Mah. Dereboyu Cad. 

No:44/1 Halkalı / İstanbul 

Tel: 0212 696 2535 – 36  
 

 

www.kraftbaby.com 

 

http://www.kraftbaby.com/

