
 

 

Sharp XB  

Travel System Bebek Arabası  

Kullanım Kılavuzu 

 

Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu 
dikkatle okuyunuz. 

İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. 
 

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

  



 
  



Oturma ünitesinin açılması  

  

Sırt dayanağı arkasındaki ayar düğmesini şekil 1’de görüldüğü gibi tutunuz ve ok yönünde yukarı doğru çekerek 

açınız. Şekil 2 tam olarak açılmış oturma ünitesini göstermektedir.  

Sırt dayanağının ayarlanması  

  

Sırt dayanağı arkasındaki ayar düğmesini ok yönünde yukarı çekiniz ve dayanağı istediğiniz pozisyona getiriniz; 

daha sonra düğmeyi serbest bırakınız.  

NOT: Oturma ünitesi 6 aydan daha küçük bebeklerin kullanımına uygun değildir.  

  

Ön tekerleklerin ayarlanması  

  

Ön tekerlek yuvası üst kısmındaki mandalı kırmızı ok yönünde aşağı ittiğinizde tekerlek kilitlenir ve sadece düz 

gider. Bu mandalı yukarı kaldırdığınızda kilit açılır ve serbest olarak dönerek gider.  

NOT: Engebeli yüzeylerde tekerleklerin sabit pozisyonda kilitlenerek kullanılması önerilir, aksi takdirde yüzeydeki 

engebeler arabanın sağa sola savrularak gitmesine neden olabilir.  

  

Arka tekerleklerin kilitlenmesi  

  

Arka tekerlekleri kilitlemek için fren pedalını aşağı indiriniz, serbest bırakmak için ise pedalı yukarı kaldırınız. 

NOT: Araba hareketsiz durur iken tekerlekler mutlaka kilitlenmelidir.  

  



Tentenin takılması  

  

Tenteyi takmak için tente uçlarındaki plastik mekanizmaları iskeletin iki yanındaki oluklardan aşağıya doğru 

kaydırarak geçiriniz.  

Ön barın takılıp çıkartılması  

  

Ön barı takmak için barın iki ucundaki plastik mandalları iskelet üzerindeki yuvalara hizalayınız ve “klik” ses 

duyana kadar iterek takınız. Çekerek kontrolunuz yapınız. Barı çıkartmak için kırmızı ile işaretli düğmelere 

bastırınız ve barı çekerek çıkartınız.  

Ön tekerleklerin takılıp çıkartılması  

  

Ön tekerlekleri tekerlek yuvalarına ok ile gösterilen yönde yukarı doğru “klik” sesi duyana kadar iterek takınız. 

Daha sonra kontrol etmek için tekerleği çekerek tam yerine oturduğundan emin olunuz.  Tekerlekleri çıkartmak 

için ise kırmızı yatay ok ile gösterilen düğmeye basınız ve tekerleği aşağı doğru çekerek çıkartınız.  

Arka tekerleklerin takılıp çıkartılması  

  

Arka tekerleği “klik” sesi duyana kadar ok yönünde tekerlek yuvasına geçirerek yerine oturtunuz. Çekerek 

kontrolunuz yapınız. Tekerleği çıkartmak için dikey kırmızı ok ile gösterilen düğmeye basınız ve tekerleği kırmızı 

yatay ok yönünde çekerek çıkartınız.  

  



Taşıma koltuğunun takılması  

  

Taşıma koltuğu adaptörlerini iskelet üzerindeki oluklara ok yönünde iterek takınız. Bu işlemi her iki tarafta 

yapınız. Taşıma koltuğunu adaptörler üzerine aşağı doğru “klik” sesi duyana kadar iterek takınız. Çekerek 

kontrolunuzu yapınız.  

Taşıma koltuğunun iskeletten ayrılması  

  

Koltuk sapının iki yanındaki düğmelere aynı anda bastırınız ve koltuğu yukarı doğru çekerek çıkartınız.   

Adaptörleri üzerindeki düğmelere bastırarak çıkartınız.  

Tentenin Kullanılması  

  

Tenteyi açmak veya kapatmak için gölgelikten tutarak öne çekiniz veya geri itiniz.  

Ayak dayanağının ayarlanması  

  

Ayak dayanağını her iki tarafındaki düğmelere aynı anda bastırarak istediğiniz pozisyona ayarlayınız.  

  
   

 

 



Arabanın katlanması - Oturma ünitesi anneye bakar yönde iken katlama  

  

Arabanın katlanması - Oturma ünitesi sürüş yönüne bakarken katlama  

  

1. Şekil 1 Oturma ünitesinin sırt dayanağını tutarak sırt dayanağını öne doğru itiniz.  

2. Şekil 2 Tek elle katlama butonunu avucunuz içinde kavrayarak itme sapını aşağı indiriniz.  

3. Şekil 3 Araba resimde görüldüğü gibi katlanmış olacaktır.  

Emniyet kemeri  

                                 

Emniyet kemerini resimlerde gösterildiği gibi takınız. Omuz ve kayışlarını ve bel kayışlarını çocuğunuzun boyuna 

göre ayarlayınız. ÖNEMLİ NOT: Çocuk arabada iken emniyet kemeri mutlaka takılı olmalıdır.  

Oturma ünitesi pozisyonları  

  
Oturma ünitesini anneye dönük veya sürüş yönüne ayarlamak için yuvarlak içinde kırmızı ok ile 

gösterilen mandala bastırınız, koltuğu yukarı yönde kaldırdıktan sonra istediğiniz yöne çeviriniz ve 

tekrar “klik” sesi duyana kadar bastırıp yerine oturtunuz.  Çekerek kontrolünüzü yapınız.  



 

 

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! Kullanmadan önce bütün kilitleme tertibatlarının çalıştırıldığından emin olunuz.  

Uyarı! Araba mutlaka bir yetişkin tarafından kurulmalı ve kullanılmalıdır.  

Uyarı! Bebeğinizi arabasında asla yalnız bırakmayınız. Çocuğu yalnız başına bırakmak tehlikeli olabilir.  

Uyarı! Sharp Travel System bebek arabası, sadece üzerine taşıma koltuğu monte edilerek kullanıldığında 0-6 

ay arası bebekler için kullanıma uygundur.    

Tek araba olarak kullanıldığında ağırlığı maksimum 15 kg olan 6-36 ay arasındaki bebeklerin kullanımı için 
uygundur.   

Uyarı! Emniyet kemerinin bacak arası kuşağını her zaman bel kemeriyle birlikte kullanınız.  

Uyarı! Boğulmaları önlemek için plastik torbaları ve küçük parçaları çocuğunuzdan uzak 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, ve benzerleri arabanın sapına 

asılmamalı veya tentesi üzerine koyulmamalıdır, sepetin taşıma kapasitesi maksimum 3kg’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 arabasına taşıma koltuğu veya portbebe ünitelerini monte edip kullanacağınız zaman, bebeğinizi 

oturtmadan önce mutlaka ünitenin yerine tam olarak oturup kilitlendiğinden emin olunuz.  

• 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 kaymaya uygun değildir.  

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

• Bebek arabasını ön barından / ön tabladan tutup kaldırmayınız.  

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

• Bebek arabasının bulunacağı platform 20kg’a kadar ağırlık taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.  

• 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 ve aksesuar takmayınız veya modifiye etmeyiniz.  



 

 

BAKIM VE ONARIM 
  

Bebek arabasının bakım ve onarımı için aşağıdaki talimat ve önerileri uygulayınız.  

  

 

  

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 fiziksel 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. 

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 / İst. 
     Tel: 0212 696 2535 – 36   
 
 

www.kraftbaby.com 


