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 Travel System Bebek Arabası 
Kullanım Kılavuzu

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

AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ, ÖNEMLİDİR.
İLERİDE BAŞVURMAK İÇİN SAKLAYINIZ.



 
Özellikler: 
 

Yüksekliği ayarlanabilir itme sapı   
3 farklı pozisyona ayarlanabilir sırt dayanağı    
Darbe emici, rahat yönlendirme ve döndürme özelliğine sahip ön 
tekerlekler 

 
 

İki yönlü kullanılabilir oturma ve taşıma ünitesi  
Arka tekerlekler için bağlantılı fren sistemi  
Darbelere dayanıklı arka tekerlekler  
Oturma ve taşıma koltuğu uyumu  
Tamamen kapanır tente  

 

 
 
 
 
 
 



Parçalar :  
 

 
 
 
 
 

 
 
Kurulum: 

 

1- Katlı haldeki iskeleti açmak için Şekil 1’de gösterilen katlama kilidini yukarı kaldırarak açınız.

 
UYARI!   
 

2- Ön tek

Lütfen kullanmadan önce bebek arabasının kilitlendiğinden emin olunuz.

erlekleri takmak için tekerlek yuvalarını iskeletin ön bacağına  hizalayınız ve klik sesi 
duyana kadar yukarı itiniz 2.. 1. Tekerleklerin yerlerine doğru ve tam olarak oturduğundan 
emin olmak için, çekerek kontrol ediniz. Ön tekerlekleri çıkartmak için ise butona basınız ve 
tekeri aşağı çekerek çıkartınız  2.. 2. Ön tekerlekleri sabitlemek/fren pozisyona getirmek için 
kilit düğmesini aşağı indiriniz, tekerlek frenini açmak için ters işlem yapınız.  
 

Şase tam olarak açıldığında “klik” sesi duyacaksınız.



 
 
 

3- Arka tekerlek aksını 3.1 numaralı şekilde gösterilen pozisyonda iskeletin arka ayak 
borularına hizalayınız ve arka ayak borularının uçlarını aks üzerindeki deliklere oturtunuz. 
Aks yerine tam ve doğru olarak oturduğunda “klik” sesi duyulacaktır. Aksı çekerek 
kontrolünüzü yapınız. Aksı borulardan ayırıp çıkartmak için ise boruların girdiği plastik 
yuvalar üzerindeki düğmelere basınız ve aksı çekerek çıkartınız.  
Arka tekerlekleri aksın iki ucuna içeri doğru iterek takınız. 3.2. Tekerlekleri çıkartmak için 
tekerlek jantı ortasındaki yuvarlak bölüme basınız ve tekerleği çekerek çıkartınız. Arka 
tekerlekleri kilitli/fren pozisyonuna getirmek için aks üzerindeki fren pedalını ayağınızla 
aşağı iterek bastırınız. Frenleri açmak için ise ters işlem yapınız.  
 

4- Bardak / Şişe aparatını Şekil 4’te gösterildiği gibi iskelet üzerindeki yuvasına hizalayınız ve  
ok ile gösterilen yönde aşağı doğru iterek yerine takınız.  
 

5- Oturma ünitesinin kurulumu: Koltuğu ters çevirerek sabit bir yüzeye koyunuz 
 

 
5.1.numara ile gösterilen kemer ucundaki tokaları birbirine geçiriniz.  
UYARI! Lütfen bebeğiniz oturma ünitesinde iken kemer tokasının kilitlenmiş 

olduğundan emin olunuz.
  

 
5.2.numara ile gösterilen çıtçıtlı bandı metal çubuk üzerine dolayıp çıtçıtları takınız.  
UYARI! Lütfen koltuğu kullanmadan önce çıtçıtların doğru takılıp metal çubuğun kumaş 
oluğu içinde kaldığından emin olunuz. 
 
5.3. numara ile gösterilen ayar mandalının üzerindeki düğmeye bastırıp ayar kemerini 
sonuna kadar çekiniz.  
UYARI!

UYARI!

 Lütfen koltuğu kullanmadan önce 

Bebek ürün içindeyken, oturma ünitesinin ön barından taşınma ya
Bebek ürün içindeyken, ön bardan tutulmaması gerekmektedir. 

pılmamalıdır.

ayar kemerinin sonuna kadar çekilmiş 
olduğundan emin olunuz. 
 
5.4. Ön barı 4 numara ile işaretli yuvalara hizalayarak takınız. Ön bar yerine tam ve doğru 
olarak oturduğunda “klik” sesi duyulacaktır.  
 
5.5.Ön barı çıkartmak için yuvaların iki yanındaki düğmelere bastırınız ve barı çekerek çıkartınız.  

 

UYARI!
 

5.6.Tenteyi açmak için ucundan tutup öne doğru çekiniz, kapatmak için ise geriye doğru itiniz.  
 



 
 
 
5.7. Oturma ünitesini iskelet üzerine monte etmek için ünitenin bağlantı aparatlarını 7 
numaralı resimde gösterildiği gibi iskeletin her iki yanındaki yuvalara hizalayınız. Aparatları 
aşağı doğru iterek yuvalar içerine oturtunuz. Ünite yerine kilitlendiğinde “klik” sesi 
duyulacaktır. Üniteyi yukarı doğru çekerek yerine kilitlendiğinden emin olunuz. Oturma 
ünitesini iskeletten ayırıp çıkartmak için bağlantı yuvalarının üzerindeki büyük düğmelere 
basınız ve üniteyi yukarı çekerek çıkartınız.    
UYARI!              Çocuğunuz koltukta otururken oturma ünitesi kurulumunu ve/veya  yön değiştirme
işlemini yapmayınız.

UYARI!              Oturma ünitesi yukarı kademede sabitlendiğinde ünite yarı yatış veya tam yatış 
pozisyonunda kullanılmamalıdır. Bu uyarıya uyulmadan yapılan kullanımdan kaynaklanan
arızalar, müşteri kullanım hatası olarak kabul edilir ve garanti kapsamı dışında kalır.

DİKKAT:                 Oturma ünitesi yukarı kademede sabitlendiğinde ünite sırt dayanağı DİK konumda 
kullanılmalıdır.

  
 5.8.Oturma ünitesinin yönü 8 numaralı resimde görüldüğü gibi değiştirebilir.   5.9.            Oturma ünitesi 9 numaralı resimde gösterildiği gibi şase üzerindeki düğmelere basılarak 
aşağı yukarı hareket ettirilerek farklı konumlarda sabitlenir. Ünite sabitlendiğinde “klik” sesi 
duyulmalıdır.

 
 

 
 
5.10.Oturma ünitesinin sırt dayanağı 3 farklı pozisyona ayarlanabilir: Dik, yarı yatar, ve tam 
yatar pozisyonlar.  Sırt dayanağını ayarlamak içim 10 numaralı resimde yuvarlak içinde 
gösterilen tente arkasındaki mandalı yukarı çekiniz ve sırt dayanağını 3 pozisyondan birine 
getirerek ayarlayınız.  
 
5.11. Koltuğu tam yatar uyku pozisyonuna getirmek için 11 numaralı resimde gösterilen sırt 
dayanağı arka kısmındaki ayar mandalı üzerindeki düğmeye bastırınız ve ayar kemeri ayar 
düğmesine dayanana kadar sırt dayanağını aşağı doğru çekiniz.  
 
5.12. Oturma ünitesi portbebe pozisyonuna getirilerek de kullanılabilir. Üniteyi koltuk 
formundan portbebe formuna getirmek için 5.12 numaralı resimde:  
 1 numara ile gösterilen mandalı açınız.  
2. 

. 
numara ile gösterilen sırt dayanağı ayar mandalına basarak koltuğu tam yatar pozisyona  

getiriniz. 
3. numara ile gösterilen tente arka alt kısmındaki mandalı çekerek koltuğu yer paralel 



konuma getiriniz.  
 
UYARI! Çocuğunuz koltukta otururken asla kurulum yapmayınız ve yön değiştirmeyiniz. 
Çocuğunuzu koltuğa yatırmadan önce portbebe konumu kurulumunun doğru olarak 
yapıldığından emin olunuz.  Aksi halde güvenlik problemi yaşayabilirsiniz. 
 
 

 
6- Emniyet kemerini kullanma yöntemleri 

Emniyet kemerini bağlarken önce iki yandaki bel kemerlerini aynı taraftaki omuz kemeriyle 
birleştiriniz. Daha sonra birleşik haldeki sağ ve sol kemerleri, bacak arası kemeri üzerindeki 
ana tokaya takınız. Kemer uzunluğu üzerindeki ayar tokaları kullanılarak bebeğinizin 
boyuna ve kilosuna uygun olarak ayarlanmalıdır.  
 
6.1. Emniyet kemerinin sabitlenme işlemi 1.1 ve 1-3 numaralı resimlerde görülebilir. Emniyet 
kemerini açmak için 1.4 numaralı resimde ok ile gösterilen orta kısımdaki düğmeye 
basmanız ve tokaları çekerek çıkartmanız gerekir.  
 
6.2.Kemer uzunluğunun ayarlanması, 6.2 numaralı resimde gösterildiği gibi yapılmalıdır.   
 
Emniyet kemeri bebeğinizin güvenliğini 5 farklı noktadan sağlamaktadır. Emniyet kemerini 
kullanmadan önce tüm tokaların talimatta gösterildiği şekilde sabitlenmiş olduğundan emin 
olunuz. 
 
UYARI: Çocuğunuz arabada iken emniyet kemerleri daima takılı olmalıdır. Emniyet kemeri 
hasar görmüş veya tokası kırılmış ise mutlaka yenisi ile değiştirilmeli ve araba ondan sonra 
kullanılmalıdır. 
 

 
 
 
7- Ayak dayanağı ve itme sapı ayarının yapılması:  

7.1. İtme sapının yüksekliği  her iki yandaki yükseklik ayar düğmelerine basarak ayarlanabilir.  
UYARI! Bebek koltukta yatarken, itme sapı alçak pozisyona getirilemez, bebeğin kafasını  
tehlikeye atabilir. 
7.2 Ayak dayanağı, 2 numaralı resimde işaretli düğmeye bastırılarak istenilen pozisyona ayarlanabilir.  



 

 
 

 
8- Bebek arabasını katlamak için;  

Bebek arabasını katlamadan önce, döner ön tekerlekleri tek yönde sabitleyiniz. Koltuğu dik 
konuma alınız. Sepeti boşaltınız.  
 
8.1. Sağdaki ikincil kilit düğmesine bastıktan sonra iki tarafta bulunan katlama mandallarını yukarı 

8.2.Tenteyi kapatınız. Ön bar düğmelerini basılı tutunuz ve ön barı aşağı doğru iterek 
bastırınız.  İtme sapı yükseklik ayar düğmelerine basarak sapı 8.2 numaralı resimde 
gösterilen pozisyona getiriniz.  
 
UYARI! Bebek arabasını kapatırken çocuğunuzu asla koltukta bırakmayınız. 
 

 

UYARI! Bebek arabasını ünite ile beraber katlamak için ünitenin karşı yöne 
bakar pozisyonda olması gerekmektedir (Şekil 8). 

TAŞIMA KOLTUĞUNUN ARABA İSKELETİ ÜZERİNE MONTE EDİLMESİ:  
Taşıma koltuğunu iskelet üzerine monte etmek için  talimatın 5.7 numaralı bölümünde  
anlatılan işlemleri bu defa taşıma koltuğu ile uygulayınız.  
 

 

 
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 uyarıl

Uyarı! Dış etkenlere ve fiziksel müdahaleye maruz kalmış bu sebeple hasarlanmış parçalar garanti
kapsamına girmez.

arı mutlaka dikkate alınız.  
Uyarı! Araba mutlaka bir yetişkin tarafından kurulmalı ve kullanılmalıdır. 
Uyar
Uyarı! Tutma sapına ağırlığınızı vererek kaldırım gibi yüksek alanlara çıkarmaya zorlamayınız.

ı! Bebeğinizi arabasında asla yalnız bırakmayınız. Daima yetişkin gözetiminde tutunuz.  

Uyarı! Bu bebek arabası, ağırlığı maksimum 15 kg olan bebeklerin kullanımı için uygundur.  
Oturma ünitesi portbebe pozisyonunda iken veya araba iskeleti üzerine taşıma koltuğu monte 
edilerek kullanıldığında 0 aylıktan (doğumdan) itibaren kullanıma uygundur. 
Oturma ünitesi koltuk pozisyonunda iken 6 aylık - 3 yaş arası bebeklerin kullanımına uygundur. 
•Bebeğiniz arabadayken her zaman emniyet kemeri, bel kayışları, omuz kayışları ve bacak arası kayışları 

doğru çekerek şaseyi öne ve aşağı doğru ittiriniz.



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 1 cm’den kalın şilte kullanmayınız.  
•Arabayı asla ön barından tutarak kaldırmayınız . 

•Bu ürün koşarak veya patenle kullanılmaya uygun değildir.
•Bebek ürün içindeyken, oturma ünitesinin ön barından taşınma yapılmamalıdır.

 
•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.  
 

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 

 Bebeğinize giydirmiş olduğunuz, tahriş edici özelliği olan ayakkabılar aracın kumaşını tüylenmelere yol açabilir.
 



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 süres

i

 en az 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 ziksel 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.


