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HIPSEAT
KULLANMA KILAVUZU

Ürün kurulumu ve kullanımından önce kullanma talimatlarını dikkatlice
okuyun ve ileride tekrar kullanabilmek için kullanma kılavuzunu saklayın.

UYARILAR:
Her kullanımdan önce tüm kemerleri, kemer tokalarını, çıtçıtları, kayışları ve
ayarlanabilir kısımları kontrol ediniz.
Her kullanımdan önce atmış dikiş, sökülmüş kemer veya kumaş ve zarar görmüş
sıkılaştırıcı olmadığını kontrol ediniz.
Çocuğunuzu ürüne doğru yerleştirdiğinizden emin olunuz.
Taşıyıcılarda çocuk taşıyan kişiye veya dışarı dönük şekilde yerleştirilebilir.
Çocuğunuz kafasını dik tutabilecek erişkinliğe gelene kadar taşıyan kişiye dönük
olarak taşınmalıdır.
Prematüre bebekler, solunum rahatsızlığı çeken bebekler ve 4 ayın altındaki bebekler
için boğulma tehlikesi yaratabilir.
Denge ve hareket kabiliyetinde baş dönmesine dayalı, fiziksel veya medikal bir
engeliniz varsa taşıyıcı kullanmayınız.
Temizlik veya yemek yaparken taşıyıcıları kullanmayınız, aksi takdirde çocuğunuzu
sıcağa ve kimyasal ürünlere maruz bırakırsınız.
Araba kullanırken veya motorlu bir araçta yolcu olarak seyahat ederken taşıyıcıyı
kullanmayınız.

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

DİKKAT !!! – DÜŞME VE BOĞULMA TEHLİKESİ
Kullanım talimatlarına harfiyen
kullanıldığından emin olamazsınız.

uyulmaması

durumunda

ürünün

uygun

Uyarıların dikkate alınmaması ve talimatlara uyulmaması ciddi kazalara veya ölüme
sebep olabilir.
Bu ürünü yalnızca 6 kg ve 15 kg arası çocuklarda kullanınız.
4 ayın altındaki çocuklar taşıyan kişinin bedenine fazla sıkı konumlandırılırsa nefes
alamayabilirler. Kemerleri sıkarken baş hareketine imkan verecek şekilde ayarlamaya
dikkat edin.
Bebeğinizin yüzünün kapanmadığından emin olun.
Taşıyıcı kullanırken bir kolunuzla her zaman çocuğunuza destek olunuz.
Taşıyıcı kullanabilmek için çocuğunuzun kafasını dik tutabilecek erişkinliğe gelmiş
olması gerekmektedir.
Bacak aralığı geniş bırakılırsa çocuğunuzun bu açıklıktan düşme tehlikesi vardır.

Her kullanımdan önce tüm kemerleri kontrol ediniz.
Bu ürün yalnızca yürümekte olan yetişkinler tarafından kullanılmak üzere
tasarlanmıştır. Egzersiz, spor veya yemek yapmak gibi yorucu aktiviteler yaparken
kesinlikle kullanılmamalıdır.
Yürürken veya eğilmeniz gerektiğinde çok dikkatli olunuz.
Eğilirken kesinlikle belinizle eğilmeyin, dizleriniz üzerinde eğilin ki bebeğiniz
taşıyıcıda güvenli bir şekilde durmaya devam etsin.
Bebeği taşıyacak kişi alkol veya ilaç etkisi altındayken ya da yorgunluk veya ağrı
çekerken ürün kullanılmamalıdır.
Bebeği taşıyacak kişi sırt, bel veya benzeri fiziksel sorunlar yaşıyorsa ürün
kullanılmamalıdır.
Ürün kullanılırken bebeğinizin bacaklarının 2 yandan sarkması, taşıyan kişiye gerekli
derecede yakın olması ve ürüne dengeli bir şekilde ortalanarak oturtulması gerekir.
Harici yastık veya destek eklemeyiniz.
Ürünü kullanmadan önce taşıyıcıyı güvenli bir şekilde giydiğinizden ve kemerlerinin
doğru takıldığından emin olunuz.
Ürün zamanla aşınabilir veya yırtılabilir. Her kullanımdan önce ürünün dikkatlice
incelenmelidir. YIPRANMA VEYA HASAR GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE KESİNLİKLE
KULLANILMAMALIDIR.
Yıkama önerisi: Yıkamadan önce iç kısımdaki sert desteği çıkartınız. İsteğe bağlı
olarak elde veya makinede (nazik programda) yıkanabilir. Çamaşır suyu
kullanmayınız. Yalnızca ipe asarak kurutunuz, ürünü ütülemeyiniz.

HIPSEAT KULLANIM TALİMATLARI

1.ADIM

2.ADIM

1.Ürünü arkanıza alarak bel kemerini kalça kemiğinizin üzerine hizalayın.
2.Karnınızı içeri çekin, cırtcırtlı bantı olabildiğinde sıkı bir şekilde takın.

3.ADIM

4.ADIM

3.Cırtcırtların sıkıca yapıştığından emin olun, bebeğinizin için önemlidir.
4.Kemer tokasını takarak bel bandını sıkıca kapatın.

5.ADIM

6.ADIM

5.Ayarlama kayışı yardımıyla kemerin sıkılığını kontrol ediniz.
6.Ürünü öne doğru döndürün.

7.ADIM

8.ADIM

7.Ürünün oturak kısmını sağa, sola veya ortaya hizalayabilirsiniz.
8.Çocuğunuzu taşıyıcına bacakları iki yandan sarkacak şekilde oturağı ortalayarak
oturtun. Vücudunuza gerekli derece yakın olmasına özen gösterin.

HIPSEAT OMUZ ASKILARI KURULUM TALİMATLARI
Uygun kurulum ve kullanım için 1-7 arası adımları takip ediniz.

1.ADIM

2.ADIM

3.ADIM

1.Taşıyıcı askılarını fermuarlarını kullanarak takınız.
2.Cırtcırt bantları kullanarak askıyı sabitleyiniz.
3. Çocuğunuzu taşıyıcına bacakları iki yandan sarkacak şekilde oturağı ortalayarak
oturtun. Vücudunuza gerekli derece yakın olmasına özen gösterin.

4.ADIM

5.ADIM

4-5. Bebeğinizi arkadan elinizle destekleyerek iki omuz askısını da kollarınızdan
geçirerek takınız.

6.ADIM

7.ADIM

6.Arka emniyet kemerini takınız.
7.Omuz askılarının gerginliğini ayarlayarak gerekli sıkılıkta ve güvenlice bebeğinizi
sardığından emin olun. Ürün sıkılığını ayarlarken kullanım kılavuzu güvenlik
uyarılarını tekrar gözden geçirin.

İÇE VEYA DIŞA BAKACAK ŞEKİLDE KULLANIM
İÇE

DIŞA

Ürün, çocuğunuz içe veya dışa bakacak şekilde konumlandırılarak kullanılabilir.

DİKKAT !!!
Ürünü kullanırken hem sizin hem de bebeğinizin güvenliği için
dengenizi korumaya özen gösteriniz.
Eğilirken veya öne doğru uzanırken dikkatli olun.
Spor aktivitesi esnasında kullanmaya uygun değildir.

Kullanım kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek
sorunlar garanti kapsamı dışında değerlendirilir.
ÖNEMLİ: Aşağıda belirtilen yetkili tamir ve bakım servisi harici bir yerde
yapılan bakım/onarım ürünün garanti kapsamından çıkmasına neden olur.
İthalatçı Firma:

Yetkili Servis: Atak Dış Tic. A.Ş.

Atak Dış Ticaret A.Ş.

Aytaç Mah. Dereboyu Cad. No:44/1
Halkalı / İstanbul Tel:
0212 696 2535

