HA1042
HAWAII BASTON BEBEK ARABASI
KULLANMA KILAVUZU

Ü r ü n ü m o n t e e t m e d e n v e k u l l a n m a y a b a ş l a m a d a n ö n c e t ü m k u ll a n m a
talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz.
İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

U YA R IL A R
Uyarı! Çocuğunuzun güvenliği için lütfen tüm kullanım kılavuzunu okuyunuz
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! Bu bebek arabası, ağırlığı maksimum 15 kg olan 0-36 ay arasındaki
bebeklerin kullanımı için uygundur.
Uyarı! 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, kutu ve benzeri nesneler
arabanın sapına asılmamalı veya tentesi üzerine koyulmamalıdır, sepetin taşıma kapasitesi
maksimum 2 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.
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• Bebek arabasına taşıma koltuğu veya portbebe ünitelerini monte edip kullanacağınız zaman,
bebeğinizi bu ünitelere 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 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. •
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 .

ÜRÜNÜN PARÇALARI
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Arabanın Açılması:
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İskeletin sol tarafındaki katlama kilit mandalını açınız ( Şekil 4). Bir elinizle arabanın itme sapını diğer
elinizle ön tekerlek borusunu tutarak arabanın iskeletini Şekil 5'te görüldüğü gibi açınız.
Daha sonra arabanın arkasına geçiniz ve iki arka tekerlek arasındaki germe demiri nazikçe
ayağınızla bastırarak aşağıya doğru, yerine oturup kilitlenene kadar itiniz.

Ön Tekerleklerin Takılması:
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Ön tekerlekler arasındaki plastik yuvayı ön tekerlek borularına hizalayınız ve yukarıya doğru iterek
boruya geçiriniz
(Şekil 7). Tekerlekler yerine oturup sabitlendiğinde "klik" sesi duyulacaktır. Tekerlekleri çekerek
doğru takılıp takılmadığını kontrol ediniz. Ön tekerlekleri çıkartmak istediğinizde Şekil 8'de
gösterilen plastik şarapneli Şekil 9'da gösterildiği gibi aşağı doğru itiniz ve tekerleği çekerek
çıkartınız.

Arka Tekerleklerin Takılması:
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Arka tekerlekler arasındaki plastik yuvayı arka tekerlek borularına hizalayınız ve yukarıya doğru
iterek boruya geçiriniz
(Şekil 10. Tekerlekler yerine oturup sabitlendiğinde "klik" sesi duyulacaktır. Tekerlekleri çekerek
doğru takılıp takılmadığını kontrol ediniz. Arka tekerlekleri çıkartmak istediğinizde Şekil 11'de
gösterilen plastik şarapneli Şekil 12'de gösterildiği gibi aşağı doğru itiniz ve tekerleği çekerek
çıkartınız.

Tentenin Takılması:
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Tente uçlarındaki sabitleme plastiklerini itme sağ ve sol itme sapları üzerindeki oluklardan aşağıya
doğru kaydırarak geçirip yerlerine oturtunuz (Şekil 13). Tenteyi açmak için her iki yandaki germe
mandallarını aşağıya doğru tam yerine oturana kadar itiniz (Şekil 14), kapatmak için ise yukarıya
doğru kaldırınız (Şekil 15).

Ön Tekerlek Frenlerinin Kullanımı:
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Tekerlekleri sabitlemek için Şekil 16'da gösterilen fren mandalını aşağı indiriniz. Tekerlekleri tekrar döner
hale getirmek için ise mandalı yukarı kaldırınız.
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Sol arka tekerlekler arasındaki kırmızı fren mandalı aşağı indirildiğinde tekerlekler kilitlenir
( Şekil 18). Sağ arka tekerlekler arasındaki yeşil fren mandalı yukarı kaldırıldığında ise tekerlekler tekrar
döner konuma geçer (Şekil 19).

Arka Tekerlek Frenlerinin Kullanımı:

Tenteyi kapatmak için germe mandallarını yukarıya doğru kaldırınız ve tenteyi ön ucundan tutarak
geri çekip kapatınız(Şekil 20). Tenteyi açmak için ise germe mandallarını aşağı doğru itiniz (Şekil 21).

Sırt Dayanağının Ayarlanması:
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Şekil 22'de gösterilen ayar mandalını aşağıya doğru iterek sırt dayanağını yatar pozisyona
getiriniz (Şekil 23).
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Sırt dayanağını dik konuma getirmek için isedayanağı Şekil 24'de gösterildiği gibi öne doğru itiniz ve
yerine sabitleyiniz (Şekil 25).

Ayak Dayanğının Ayarlanması:
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Ayak dayanağını indirmek için dayanağın her iki tarafındaki düğmelere aynı anda basınız ve
dayanağı aşağı doğru indiriniz (Şekil 26 & 27). Dayanağı kaldırmak için ise Şekil 28'de gösterildiği gibi
uçlarından tutarak yukarı doğru kaldırınız.

Sepet:
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Sepeti takmak için köşelerindeki bantları borular üzerine dolayıp uçlarındaki çıt çıtlar ile yerine
sabitleyiniz (şekil 29).

Emniyet Kemerinin Takılması:
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UYARI! Çocuğunuz arabada iken emniyet kemeri mutlaka takılı olmalıdır.
UYARI! Emniyet kemerini açarken veya takarken önce ön ve arka tekerlek frenlerini kilitleyiniz.
Önce, emniyet kemerinin kayış boylarını çocuğunuzun bedenine uygun şekilde ayarlayınız (Şekil 30).
Kemer tokalarını Şekil 31'de gösterilen yönde birbirinin içine geçirerek takabilir veya tokanın
çıkıntılarına Şekil 32'de gösterilen yönde bastırarak kemer tokasını açabilirsiniz.

Arabanın Katlanması:

33

DİKKAT: Arabayı kapatmadan önce tenteyi kapatınız, sırt dayanağını dik pozisyona getiriniz ve
sol arka tekerlek üzerindeki kırmızı fren mandalına basarak arka tekerlekleri kilitleyiniz (Şekil 33).

Arabanın arkasına geçiniz, önce Şekil 34'de 1 numara ile işaretli çapraz kilidi ayağınızla ok yönünde
yukarıya doğru kaldırarak açınız. Daha sonra 2 numara ile işaretli tali kilidi işaretli ok yönünde aşağı doğru
iterek açınız ve sapları 3 numara ile işaretli yönde ileri doğru itiniz.

Arabayı itme saplarından tutarak Şekil 35'de gösterildiği gibi öne doğru itiniz ve Şekil 36'da
gösterilen konuma getiriniz. Son olarak da Şekil 36'da gösterilen katlama kilidini takınız.
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36
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B A K IM V E O N A R IM
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.
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• Arabanın tamir ve bakımı sadece Kraft yetkili servisi tarafından yapılmalıdır. Bu servis dışında
yapılan tamir ve parça değişimi arabanın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.
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.
UYARI! Bebek arabasını sahil ve çocuk parkı gibi kumlu alanlarda kullanmayınız. Kumlu alanlarda
kullanım sonucu kum tekerlek mekanizmalarının arasına girerek arızaya sebep olabilir.
Kullanma kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti
kapsamı dışındadır.
İthalatçı Firma: Atak Dış Ticaret A.Ş.
Yetkili Servis: Atak Dış Tic. A.Ş. : Aytaç Mah. Dereboyu Cad. No:44/1 Halkalı -İst.
Tel: 212 696 35 25 Fax: 212 698 6465
www.kraftbaby.com
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