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Bebek Arabası 
Kullanım Kılavuzu

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

AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ, ÖNEMLİDİR.
İLERİDE BAŞVURMAK İÇİN SAKLAYINIZ.



KULLANIM KILAVUZUNU İLERİDE TEKRAR BAŞVURMAK İÇİN MUHAFAZA EDİNİZ. 

AMBALAJ İÇERİSİNDE BULUNAN PLASTİK TORBALARI BOĞULMA TEHLİKESİ 

YARATABİLECEĞİNDEN, ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ. 

BU BEBEK ARABASI 0-36 AY ARASI, AZAMİ AĞIRLIĞI 15 KG OLAN ÇOCUKLARIN 

KULLANIMINA UYGUNDUR. 

DOĞUMDAN 6. AYA KADAR OTURMA ÜNİTESİNİN SIRT DESTEĞİNİ EN YATAY 

POZİSYONDA KULLANMANIZ TAVSİYE EDİLİR. 

 

 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. 

 Bebek arabasında aynı anda sadece tek çocuk taşınmalıdır. 

 Arabayı asla ön barından tutarak kaldırmayınız. 

 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 kullanmayınız, 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.  

 

 









 

 

 



ŞASENİN AÇILMASI 

UYARI: Bebek arabasını açarken yakınında çocuk bulunmamasına dikkat ediniz. Hareketli 

parçalar kurulum esnasında yaralanmalara sebep olabilir. 

1. Bebek arabası dik duracak şekilde (Resim 1) tutma saplarını doğru yönde kaldırarak iki 

yandaki düğmelere basınız (Resim 1A). Tutma saplarının kullanım için sabitlendiğinden 

emin olun. 

2. Düğmesine basarak (Resim 2) şaseyi açın. Kolayca açılması için tutma saplarından 

tutarak havaya kaldırınız (Resim 2A). Ön metal aksam düz bir şekilde sabitlendiğinde 

bebek arabası açılmış demektir. Şaseyi kilitlemek için arabanın arkasında bulunan 

pedala (Resim 2C) basınız. 

 

EMNİYET KEMERİ 

Bebek arabanızın 5 noktalı emniyet kemeri sistemi mevcuttur; bu sisteme 2 omuz kemeri, bir 

kucak kemeri ve kemer tokalı bacak arası kemeri dahildir. 

3. UYARI: 0-6 ay arası bebeklerde emniyet kemerlerinin uzunluğunu azaltmanız 

gerekebilir. Bunun için kemer uçlarını ayar kanallarından geçirin (Resim 3). 

4. Omuz kemerlerinin doğru bir hizada olduğundan emin olun, değilse tekrar ayarlayın 

(Resim 4). 

5. Çocuğunuzu arabaya yerleştirdikten sonra kemer uçlarını tokaya takınız (Resim 5) ve 

kucak kemeri gerginliğini ayarlayın. Kemeri açmak için tokanın iki yanındaki düğmeye 

basınız (Resim 5A). 

UYARI: Güvenli kullanım için omuz, kucak ve bacak arası kemerlerinin tamamının aynı 

anda takılı olması gerekir. 

UYARI: Bebek arabasında çocuk varken arabayı ön bardan tutarak kaldırmayın. 

 

ÖN BAR 

6. Ön barı sabitlemek için bebek arabası şasesinin iki tarafında bulunan yuvalara yerleştirin 

(Resim 6). Ön barı çıkartmak için iki yanda bulunan düğmelere basınız ve çekiniz. Ön bar 

iki yönde de kullanılabilir. Çocuğunuzu bebek arabasına oturtmak veya arabadan 

çıkartmak için ön barı tek tarafı bağlı olarak açabilirsiniz. 

UYARI: Çocuğunuz bebek arabasındayken her zaman emniyet kemerini bağlı tutunuz. 

Ön barın amacı çocuğunuzu muhafaza etmek değildir. 

UYARI: Çocuğunuz bebek arabasındayken arabayı ön bardan tutarak kaldırmayınız. 

 

OTURMA ÜNİTESİNİN YERLEŞTİRİLMESİ 

7. Oturma ünitesinin şaseye kurulumu için birleşme noktalarını hizalayarak oturma ünitesini 

şaseye sabitleyin (Resim 7 ve 7A). Oturma ünitesi her iki yönde de kullanıma uygundur 

(Resim 7B ve 7C). 

UYARI: Kullanmadan önce oturma ünitesini kaldırmaya çalışarak güvenli bir biçimde 

monte edildiğinden emin olunuz. 

UYARI: Eğer tam olarak sabitlenmemişse, oturma ünitesini çıkartın ve baştan dikkatlice 

takın. 



8. Oturma ünitesini şaseden çıkartmak için yan desteklerdeki düğmelere (Resim 8) aynı 

anda basınız ve yıkarı doğru çekiniz. 

UYARI: Çocuğunuz bebek arabasındayken oturma ünitesini şaseden ayırmayın. 

 

TENTE 

9. Bebek arabasının sırt desteğinin alt kısmında tentenin takılması için yerler vardır. 

Tentenin montaj uçlarını iki yanda bulunan bu yerlere geçirerek takabilirsiniz (Resim 9). 

Oturma ünitesinin yönünü değiştirirken tenteyi çıkartıp tekrar takmanıza gerek olmaz. 

10. Tenteyi açmak/kapamak için tentenin ön kısmını geriye/ileriye doğru çekin (Resim 10). 

11. Tentenin arka kanadını çıkartıp tenteyi güneşliğe çevirmek için arka fermuarı (Resim 11) 

açın ve oturma ünitesinin sırt kısmında bulunan düğmeleri çözün. 

12. Tenteyi çıkartmak için tentenin şaseye birleştiği uçları yuvalarından yukarı kaydırarak 

çıkartın (Resim 12). 

UYARI: Tentenin iki tarafının da güvenli bir şekilde takıldığından emin olun. 

 

SIRT DESTEĞİNİN AYARLANMASI 

13. Sırt desteğinin seviyesini ayarlamak için arkada bulunan mandalı çekiniz (Resim 13). 

Arkalığı serbest bıraktığınızda ilk an yakın pozisyona inecektir, işlem tekrarlanarak 

istenilen eğime getirilebilir. Arkalığı dikleştirmek için mandalı çekerken arkalığı öne doğru 

ittiriniz. 

UYARI: Çocuk bebek arabasındayken bu işlemi yapmak daha zor olabilir. 

 

AYAK DESTEĞİNİN AYARLANMASI 

14. Ayak desteğinin 2 seviyesi vardır, altında bulunan düğmelere basarak ayarlayabilirsiniz 

(Resim 14). 

 

TUTMA SAPI 

15. Tutma sapının yüksekliğini ayarlamak için iki tarafında bulunan düğmelere aynı anda 

basınız ve istediğiniz seviyeye getiriniz (Resim 15). 

 

FREN 

16. Arka tekerleklerin üzerinde bulunan fren pedallarına basarak frenleri aktive edebilirsiniz 

(Resim 16). Pedalları kaldırarak frenleri serbest bırakabilirsiniz (Resim 16A) 

UYARI: Bebek arabasını her durdurduğunuzda frenleri aktive ediniz. Çocuğunuz 

içindeyken bebek arabasını frenleri açık dahi olsa asla yokuşta tek bırakmayınız. 

 

 

 



ÖN TEKERLEKLER 

17. Ön tekerlekler hem sabit hem de serbest yönelimli kullanılabilir. Değişken düzlemlerde 

bebek arabasının kontrolünü daha iyim sağlamak için ön tekerlekleri sabitlemenizi 

öneririz. Tekerlekleri sabitlemek için ön tekerleklerin üzerinde bulunan mandalları 

ayağınızla bastırınız (Resim 17). 

UYARI: Sağ ve sol ön tekerlekleri aynı anda aynı moda tutunuz. 

 

BEBEK ARABASININ KATLANMASI 

18. UYARI: Bebek arabasını katlarken yakınında çocuk bulunmamasına dikkat ediniz. 

Hareketli parçalar katlama esnasında yaralanmalara sebep olabilir. Katlamadan önce 

tenteyi kapatınız.  

Bebek arabası her iki yönde kullanılırken de katlanabilir. 

UYARI: Bebek arabasını katlamadan önce oturma ünitesi içerisinde bir cisim 

kalmadığından emin olun. 

Arabayı katlamak için katlama düğmesinde basın (Resim 18) ve üst kısımda bulunan 

(Resim 18A) düğmeyi çekin. Katlanma mekanizmasını aktive etmek için şaseyi yıkarı 

doğru kaldırın. Bebek arabası artık kapanmıştır (Resim 18C). Katlandığında daha az yer 

kaplaması için sırt desteğini kapatın. 

19. Tutma saplarını öne doğru eğin, bu şekilde araba kendi başına ayakta durabilir. 

 

OTO KOLTUĞU İLE KULLANIM 

Bebek arabasını oto koltuğu ile kullanmadan önce oturma ünitesini şaseden kaldırın. Oto 

koltuğunu oturma ünitesi ile aynı şekilde, aynı noktalara çıkartıp takabilirsiniz. Kullanmadan 

önce oto koltuğunuza ait detaylı talimatları okuyun. 

UYARI :Oto koltuğu sadece anneye bakar yönde kullanılır  

KEMER PEDLERİ 

İkisi omuz kemeri bir de bacak arası kemerinde olmak üzere 3 kemer pedi bulunmaktadır. 

20. Kemer pedlerini kemerlere gösterildiği şekilde takabilirsiniz (Resim 20 ve 20A). 

21. Omuz kemerlerini yüksekliğini çocuğunuzun gelişimine göre farklı seviyelerde 

kullanabilirsiniz (Resim 21). 

 

BACAK ÖRTÜSÜ 

22. Bacak örtüsü gösterildiği şekilde ön bara sabitlenerek kullanılabilir (Resim 22). 

 

 



ÇANTA 

23. Bebek arabasının arkasına halkalarından takılarak kullanılabilir (Resim 23). Taşıma 

kapasitesi 2 kilogramdır. 

 

SEPET 

24. Geniş hacimli sepetin ön halkalarını şasenin ön kısmına takını (Resim 24).  

25. Arka taraf için de gösterilen şekilde şasenin arka demirine takınız (Resim 25). 

UYARI: Sepetin taşıma kapasitesi 5 kilogramdır. 

 

YAĞMURLUK 

26. Yağmurluk şase demiri ve ön tekerleklerdeki yerlerine şekilde gösterildiği gibi takılabilir 

(Resim 26). Kullanımdan sonra yağmurluğu kurumadan katlayıp kaldırmayınız. 

Yağmurluk her iki yönde kullanılırken de kullanılabilir. 

UYARI: Yağmurluk tentesiz kullanılamaz, tente olmadığına yağmurluk araç içine 

sarkarak boğulma tehlikesi yaratır. Bebeğiniz bebek arabası içerisindeyken yağmurluğu 

takılı bebek arabasını direkt güneş ışığı altında bırakmayın. Bebek arabası içerisindeki 

sıcaklık çocuğunuzu rahatsız edecek şekilde yükselebilir ve içerisi havasız olabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OTO KOLTUĞU TALİMATLARI 

 







 

 

 



Bu oto güvenlik koltuğu doğumdan itibaren çocuğunuz 13kg ağırlığına ulaşana kadar kullanılabilir. 

1. Emniyet kemerini bağlamak için kayışlardan birini diğerinin üzerine getirip uçlarını beraber 

bacak arasındaki kemer tokasına takınız. Kemer takıldığı zaman KLİK sesi duyulacak. 

2. Emniyet kemerini açmak için kemer tokasındaki kırmızı düğmeye basınız. 

3. Emniyet kemeri kayışları ve darbe önleyici baş desteğinin yüksekliği çocuğunuzun gelişime 

uyum sağlamak amacı ile 5 farklı seviyeye ayarlanabilir. 

Baş desteğinin ve kemerin yüksekliğini ayarlamadan önce kemer kayışlarını gevşetiniz. 

Oto güvenlik koltuğunun arkasında bulunan yükseklik ayarlama düğmesine basarak baş 

desteğini istenilen seviyeye getiriniz. Önceden ayarlı 5 pozisyondan birine sabitlendiğinde 

KLİK sesini duyacaksınız. 

4. Baş desteğinin doğru seviyede olduğunu kemer seviyesi ile kontrol edebilirsiniz. Çocuğunuzu 

omuz hizası kemerin omuz hizasının biraz üzerinde olmalıdır. 

5. Emniyet kemeri kayışlarını gevşetmek için koltuğun alt kısmındaki düğmeye basılı tutarak 

kayışları elinizle öne doğru çekiniz. 

6. Emniyet kemeri kayışlarını gerginleştirmek için merkezi kemer ayarlama kayışını öne doğru 

çekebilirsiniz.  Kemerleri çocuğunuzu sıkacak ve rahatsız edecek kadar gerginleştirmeyin. 

7. Omuz kemeri pedlerini takmak için pedlerin cırtıcırtlı bandını açın, kemeri sarın ve cırtcırtları 

kapatın. 

8. Bacak arası pedini takmak için pedi bacak arası kemer kayışının üzerinden geçirin. 

9. Oto güvenlik koltuğunuz yeni doğan bebeklerin kullanımı için ek destek minderi ile 

sunulmuştur. Çocuğuz yeni doğan evresini geçtikten sonra bu ek minderi kullanmayınız. 

Minderi çıkartmak için bacak arası kemer kayışından çekerek çıkartınız. 

10. Oto güvenlik koltuğunuzun sapının 4 farklı pozisyonu vardır. Koltuğu eğmek için sapın iki 

tarafında bulunan düğmelere basılı tutarak sapı istenilen seviyeye getirin. Tutma sapı 

pozisyona sabitlendiğinde KLİK sesi duyacaksınız. 

Pozisyon A: Güvenlik koltuğunuz araca bağlıyken 

Pozisyon B: Güvenlik koltuğunu elde taşırken veya bebek arabasına monte ederken. 

Pozisyon C: Güvenlik koltuğunu beşik gibi sallayabilmek için. 

Pozisyon D: Güvenlik koltuğunuzun hareket etmesini istemiyorsanız. 

11. Tenteyi takmak için sabitleme klipslerini oto güvenlik koltuğunuzun kenarlarındaki yerlerine 

takın ve tentenin arka kısmını güvenlik koltuğunun arkasına çekin. 

12. Tentenin önünü istediğiniz şekilde ileri ve geri iterek ayarlayabilirsiniz. DİKKAT: Tenteyi 

koltuğu taşımak için kullanmayınız, yırtılır ve koltuk düşer. 

13. Tenteyi çıkartmak için iki taraftaki düğmelere basarak tenteyi yukarı doğru çekiniz. 

14. Baş desteği yastıklarını çıkartmak için yastıkları aşağı doğru çekip kemer kayışlarından 

kurtararak çıkartınız. 

15. Oto koltuğu pedlerini çıkartmak için oto koltuğu gövdesinin vidalarını çıkartmanız gerekir. 

16. Oto koltuğunun kılıfını çıkartmak için koltuğun altındaki kılıf mandallarını gövdeden çıkartıp 

bacak arası kemerini çekin. 

17. Oto güvenlik koltuğunuzu aracınıza sabitledikten sonra çocuğunuzu oturtun ve emniyet 

kemerini takın. Oto koltuğunuzu seyir yönünün tersine bakacak şekilde yerleştirin.  

18. Aracınızın emniyet kemerini oto güvenlik koltuğunuzun iki yanında bulunan kanallardan 

geçirin kemer kayışlarının kıvrılmadığından emin olun. 

19. Araç emniyet kemerini araç kemer tokasına takın. 



 

 
 
 

 

 

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 y ağlanmış 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 ku llanılmamalıdır.  

 Arabayı ikinci çocuğunuz için kullanacaksanız veya ilk kullanı mdan 18 ay sonra kontrol 
ve bakımının yapılması gerekir.   

 
Malın garanti süresi içerisin de arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. 
Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Güneş ışığı solmaya neden olacağından, kullanılmadığı 
zamanlarda katlanarak kapanmış dahi olsa araba balkon, pencere yakını gibi güneşe maruz kalacağı 
yerlerde saklanmamalıdır.  
Dış etkenlere ve iksel müdahaleye maruz kalmış bu sebeple hasarlanmış parçalar garanti kapsamına 
girmez.  

 

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.


