




































POZOR! SPEVNIŤ TÚTO PRÍRUČKU PRE BUDÚCI LISTOVANIE.SK

SLOVENSKÝ

ĎAKUJEME ZA KÚPU NÁŠHO PRODUKTU. TENTO NÁVOD SI USCHOVAJTE PRE ĎALŠIE REFERENCIE.
UPOZORNENIA

• Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru.
• Vždy používajte zadržiavací systém.
• Nebezpečenstvo pádu: Dieťaťu zabráňte v lezení na výrobok.
• Nepoužívajte výrobok, pokiaľ nie sú všetky komponenty správne namontované a nastavené.
• Buďte si vedomí rizika otvoreného ohňa a iných zdrojov silného tepla v blízkosti produktu.
• Uvedomte si riziko naklonenia, keď môže vaše dieťa tlačiť nožičkami na stôl alebo na inú konštrukciu.
• Dbajte na to, aby bola detská stolička správne zostavená podľa dodaného listu s pokynmi. Akékoľvek zlyhanie môže poškodiť vaše 
dieťa.
• Nepoužívajte výrobok, kým si dieťa samo nemôže sadnúť.
• Nepoužívajte výrobok, ak je niektorá jeho časť zlomená, roztrhnutá alebo chýba.
• Pri rozkladaní a skladaní produktu držte deti v dostatočnej vzdialenosti, aby nedošlo k zraneniu.
• Výrobok je určený pre deti ABLE, aby mohli sedieť bez pomoci a do 3 rokov alebo s maximálnou hmotnosťou 15 kg.
• Skontrolujte, či je postroj správne namontovaný.
• Pravidelne kontrolujte bezpečnosť tlačidiel a systému pásov.
• Vždy používajte stoličku na rovnom rovnom povrchu.
• Kreslo NESMIE byť použité ako hračka.
• Nedovoľte, aby vaše dieťa stálo na vysokej stoličke.
• Pred vložením dieťaťa do vnútra sa uistite, či je vaša stolička úplne postavená.
• Pravidelne kontrolujte všetky diely, či nie sú opotrebované alebo zlomené.
• Zaistite, aby detskú stoličku zostavil dospelý človek.

I. ZOZNAM DIELOV
1. Sedadlo (namontované na hlavnom ráme vysokej stoličky). ; 2. podnos; 3. Oddych nôh; 4. Nohy; 5. Veľká skrutka so šesťhrannou 
hlavou s vnútorným šesťhranom

II. MONTÁŽ
1. Vyberte výrobok z krabice. (prosím, s taškou zaobchádzajte správne).
• Otočte dve nohy s otvorom pre skrutku (pozri 1-1,1-2) do otvorov v prednej časti vysokej stoličky.
• Otočte ďalšie dve nohy (pozri 2-1,2-2) do otvorov na zadnej strane vysokej stoličky.
• Malú šesťhrannú skrutku s vnútorným šesťhranom otočte do otvoru na prednej nohe a opierke nôh.
2. Vložte ochranný kryt do slotu na zadnej strane zásobníka.
3. Dajte okrúhlu lakťovú opierku na zadnú časť dosky, po vyrovnaní otvorov otočte veľkú skrutku s vnútorným šesťhranným hrdlom 
(pozri 3.1) do otvorov na okrúhlej lakťovej opierke a doske. (možno upraviť tanier pre deti v rôznom veku).
4. Nainštalujte kruhovú lakťovú opierku na vysokú stoličku a po vyrovnaní otvorov otočte veľkú skrutku s šesťhrannou hlavou s 
vnútorným šesťhranom (pozri 4.1) do otvorov na okrúhlej lakťovej opierke a vysokej stoličke.

ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ
• Všetky pohyblivé časti pravidelne naolejujte.
• Žiadne chemické čistenie, žiadna práčka, žiadna žehlička s vankúšom.
• Všetky textílie očistite teplou vodou a jemným mydlom. Necháme ich zaschnúť.
• Skontrolujte všetky časti stoličky, či nie sú uvoľnené alebo poškodené. Ak sú poškodené iné časti, prestaňte ich používať.
• Pri demontáži a montáži postupujte opatrne podľa pokynov, aby ste predišli zbytočnému poškodeniu
• Plastové a kovové časti musia byť očistené vlhkou mäkkou handričkou a vysušené suchou mäkkou handričkou.
• Nenechávajte výrobok vystavený škodlivým účinkom vonkajších faktorov - priamemu slnečnému žiareniu, dažďu, snehu alebo vetru. 
Môže to viesť k poškodeniu kovových a plastových častí a vyblednutiu látok v postieľke.
• Ak produkt nepoužívate, skladujte ho na suchom a dobre vetranom mieste, nie v prašných a vlhkých priestoroch s veľmi vysokými alebo 
veľmi nízkymi teplotami v miestnosti.
• Čas od času skontrolujte všetky plastové časti, ktoré sú zavesené na ráme. V prípade potreby dotiahnite všetky skrutky a skrutky.
• Čistenie vankúša: odopnite bezpečnostný pás. Umyte ju teplou vodou a osušte ju, aby nedošlo k vystaveniu vysokej teplote.
• Na čistenie rámu stoličky nepoužívajte bielidlá a silne kyslé / zásadité kvapaliny. Zabráňte kontaktu s vodou v častiach hardvéru, pretože 
korózia ovplyvní službu. Silné špinavé miesta vyčistite neabrazívnym krémom.

Т Tento výrobok vyhovuje norme EN 14988.

 



VIGYÁZAT! KÖVESSE EZT A KÉZIKÖNYVET A JÖVŐBENI LISTÁHOZ.HU

MAGYAR

KÖSZÖNJÜK, hogy megvásárolták a termékünket. KÉRJÜK, HOGY TOVÁBBI REFERENCIÁKHOZ TARTJÁK ezt a kézikönyvet.
FIGYELMEZTETÉSEK

• Soha ne hagyja a gyermeket felügyelet nélkül.
• Mindig használja az utasbiztonsági rendszert.
• Leesés veszélye: akadályozza meg, hogy gyermeke felmászjon a termékre.
• Csak akkor használja a terméket, ha minden alkatrész megfelelően van felszerelve és beállítva.
• Ügyeljen a nyílt tűz és más erős hőforrások kockázatára a termék közelében.
• Ne feledje a dőlés kockázatát, amikor gyermeke az asztalhoz vagy bármely más szerkezethez nyomja a lábát.
• A mellékelt használati útmutató betartásával ellenőrizze, hogy az etetőszék megfelelően van-e felszerelve. Bármely meghibásodás 
kárt okozhat gyermekének.
• Ne használja a terméket, amíg a gyermek nem ülhet fel egyedül.
• Ne használja a terméket, ha bármely alkatrész elromlott, elszakadt vagy hiányzik.
• A sérülés elkerülése érdekében tartsa távol a gyerekeket a termék kibontásakor és összehajtásakor.
• A terméket gyermekek számára szánják, hogy képesek legyenek egyedül ülni és 3 éves korig, vagy legfeljebb 15 kg-os súlyig.
• Ellenőrizze, hogy a kábelköteg megfelelően van-e felszerelve.
• Kérjük, rendszeresen ellenőrizze a gombokat és a hámrendszert a biztonság érdekében.
• A széket mindig sík, egyenletes felületen használja.
• A széket NEM szabad játékként használni.
• Ne hagyja, hogy gyermeke felálljon az etetőszékben.
• Győződjön meg róla, hogy az etetőszék teljesen fel van állítva, mielőtt gyermekét behelyezi.
• Rendszeresen ellenőrizze az összes alkatrész kopását vagy törését.
• Ügyeljen arra, hogy az etetőszéket felnőtt szerelje össze.

I. ALKATRÉSZLISTA
1. Ülés (az etetőszék fő keretéhez szerelve). ; 2. Tálca; 3. Lábtámasz; 4. Lábak; 5. Nagy hatszög foglalatú fejű kupak

II. ÖSSZESZERELNI
1. Vegye ki a terméket a dobozból. (kérjük, kezelje megfelelően a táskát).
• Forgassa el a két lábat csavarlyukkal (lásd 1-1,1-2) az etetőszék elején lévő furatokba.
• Forgassa el a másik két lábat (lásd 2-1,2-2) az etetőszék hátulján lévő lyukakba.
• Forgassa el a kicsi hatlapú foglalatú fejfedél csavarját az elülső láb és a lábtámasz furatába.
2. Helyezze a védőt a tálca hátulján lévő nyílásba.
3. Helyezze a kerek kartámaszt a lemez hátuljára, forgassa el a nagy hatszög alakú foglalat fejfedelének csavarját (lásd 3.1) a kerek 
kartámasz lyukain és a lyukak igazítása után. (beállíthatja a lemezt a különböző korú gyerekek számára).
4. Helyezze a beépített kerek kartámaszt az etetőszékre, majd forgassa el a nagy hatszög alakú foglalat fejfedelének csavarját (lásd 4.1) a 
kerek kartámasz és az etetőszék lyukain, miután összehangolta a furatokat.

KARBANTARTÁS ÉS ÁPOLÁS
• Rendszeresen kenje meg az összes mozgatható alkatrészt.
• Nincs vegytisztítás, nincs mosógép, nincs vasaló párnával.
• Az összes szövetet meleg vízzel és enyhe szappannal tisztítsa. Hagyjuk megszáradni.
• Kérjük, ellenőrizze a szék minden részét, ha meglazult vagy sérült. Ha más alkatrészek sérültek, kérjük, hagyja abba a használatát.
• Szétszereléskor és összeszereléskor kérjük, gondosan kövesse az utasításokat a szükségtelen károk elkerülése érdekében
• A műanyag és fém alkatrészeket nedves, puha ruhával kell megtisztítani, és száraz, puha ruhával meg kell szárítani.
• Ne engedje, hogy a termék külső tényezők - közvetlen napfény, eső, hó vagy szél - káros hatásának legyen kitéve. Ez a fém és műanyag 
alkatrészek károsodásához és a kiságy szövetének kifakulásához vezethet.
• Ha nem használja a terméket, száraz és jól szellőző helyen tárolja, ne poros, párás helyiségekben, ahol nagyon magas vagy nagyon 
alacsony a szobahőmérséklet.
• Időnként ellenőrizze az összes műanyag alkatrészt, amely a keretre van akasztva. Szükség esetén húzza meg az összes csavart és 
csavart.
• A párna tisztítása: Csavarja ki a biztonsági övet. Mossa le meleg vízzel és szárítsa meg, hogy elkerülje az expozíciót magas hőmérséklet-
en.
• Ne használjon fehérítőt és erős sav / bázis folyadékot a szék keretének tisztításához. Kerülje a vízzel való érintkezést a hardverelemek-
ben, mivel a korrózió hatással lesz a szolgáltatásra. A nehéz piszkos foltokat nem dörzsölő krémmel tisztítják.

Ez a termék megfelel az EN 14988 szabványnak.



ΕΛΛΗΝΙΚΑ

KÖSZÖNJÜK, hogy megvásárolták a termékünket. KÉRJÜK, HOGY TOVÁBBI REFERENCIÁKHOZ TARTJÁK ezt a kézikönyvet.
FIGYELMEZTETÉSEK

• Soha ne hagyja a gyermeket felügyelet nélkül.
• Mindig használja az utasbiztonsági rendszert.
• Leesés veszélye: akadályozza meg, hogy gyermeke felmászjon a termékre.
• Csak akkor használja a terméket, ha minden alkatrész megfelelően van felszerelve és beállítva.
• Ügyeljen a nyílt tűz és más erős hőforrások kockázatára a termék közelében.
• Ne feledje a dőlés kockázatát, amikor gyermeke az asztalhoz vagy bármely más szerkezethez nyomja a lábát.
• A mellékelt használati útmutató betartásával ellenőrizze, hogy az etetőszék megfelelően van-e felszerelve. Bármely meghibásodás 
kárt okozhat gyermekének.
• Ne használja a terméket, amíg a gyermek nem ülhet fel egyedül.
• Ne használja a terméket, ha bármely alkatrész elromlott, elszakadt vagy hiányzik.
• A sérülés elkerülése érdekében tartsa távol a gyerekeket a termék kibontásakor és összehajtásakor.
• A terméket gyermekek számára szánják, hogy képesek legyenek egyedül ülni és 3 éves korig, vagy legfeljebb 15 kg-os súlyig.
• Ellenőrizze, hogy a kábelköteg megfelelően van-e felszerelve.
• Kérjük, rendszeresen ellenőrizze a gombokat és a hámrendszert a biztonság érdekében.
• A széket mindig sík, egyenletes felületen használja.
• A széket NEM szabad játékként használni.
• Ne hagyja, hogy gyermeke felálljon az etetőszékben.
• Győződjön meg róla, hogy az etetőszék teljesen fel van állítva, mielőtt gyermekét behelyezi.
• Rendszeresen ellenőrizze az összes alkatrész kopását vagy törését.
• Ügyeljen arra, hogy az etetőszéket felnőtt szerelje össze.

I. ALKATRÉSZLISTA
1. Ülés (az etetőszék fő keretéhez szerelve). ; 2. Tálca; 3. Lábtámasz; 4. Lábak; 5. Nagy hatszög foglalatú fejű kupak

II. ÖSSZESZERELNI
1. Vegye ki a terméket a dobozból. (kérjük, kezelje megfelelően a táskát).
• Forgassa el a két lábat csavarlyukkal (lásd 1-1,1-2) az etetőszék elején lévő furatokba.
• Forgassa el a másik két lábat (lásd 2-1,2-2) az etetőszék hátulján lévő lyukakba.
• Forgassa el a kicsi hatlapú foglalatú fejfedél csavarját az elülső láb és a lábtámasz furatába.
2. Helyezze a védőt a tálca hátulján lévő nyílásba.
3. Helyezze a kerek kartámaszt a lemez hátuljára, forgassa el a nagy hatszög alakú foglalat fejfedelének csavarját (lásd 3.1) a kerek 
kartámasz lyukain és a lyukak igazítása után. (beállíthatja a lemezt a különböző korú gyerekek számára).
4. Helyezze a beépített kerek kartámaszt az etetőszékre, majd forgassa el a nagy hatszög alakú foglalat fejfedelének csavarját (lásd 4.1) a 
kerek kartámasz és az etetőszék lyukain, miután összehangolta a furatokat.

KARBANTARTÁS ÉS ÁPOLÁS
• Rendszeresen kenje meg az összes mozgatható alkatrészt.
• Nincs vegytisztítás, nincs mosógép, nincs vasaló párnával.
• Az összes szövetet meleg vízzel és enyhe szappannal tisztítsa. Hagyjuk megszáradni.
• Kérjük, ellenőrizze a szék minden részét, ha meglazult vagy sérült. Ha más alkatrészek sérültek, kérjük, hagyja abba a használatát.
• Szétszereléskor és összeszereléskor kérjük, gondosan kövesse az utasításokat a szükségtelen károk elkerülése érdekében
• A műanyag és fém alkatrészeket nedves, puha ruhával kell megtisztítani, és száraz, puha ruhával meg kell szárítani.
• Ne engedje, hogy a termék külső tényezők - közvetlen napfény, eső, hó vagy szél - káros hatásának legyen kitéve. Ez a fém és műanyag 
alkatrészek károsodásához és a kiságy szövetének kifakulásához vezethet.
• Ha nem használja a terméket, száraz és jól szellőző helyen tárolja, ne poros, párás helyiségekben, ahol nagyon magas vagy nagyon 
alacsony a szobahőmérséklet.
• Időnként ellenőrizze az összes műanyag alkatrészt, amely a keretre van akasztva. Szükség esetén húzza meg az összes csavart és 
csavart.
• A párna tisztítása: Csavarja ki a biztonsági övet. Mossa le meleg vízzel és szárítsa meg, hogy elkerülje az expozíciót magas hőmérséklet-
en.
• Ne használjon fehérítőt és erős sav / bázis folyadékot a szék keretének tisztításához. Kerülje a vízzel való érintkezést a hardverelemek-
ben, mivel a korrózió hatással lesz a szolgáltatásra. A nehéz piszkos foltokat nem dörzsölő krémmel tisztítják.

Ez a termék megfelel az EN 14988 szabványnak.



ÖNEMLİ! GELECEK REFERANS İÇİN TUTMAKTR

TÜRK

ÜRÜNÜMÜZÜ SATIN ALDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. DAHA FAZLA BAŞVURU İÇİN LÜTFEN BU KILAVUZU SAKLAYIN.
UYARILAR

• Çocuğu asla gözetimsiz bırakmayın.
• Daima emniyet sistemini kullanın.
• Düşme tehlikesi: Çocuğunuzun ürünün üzerine çıkmasını önleyin.
• Tüm bileşenler doğru şekilde takılıp ayarlanmadıkça ürünü kullanmayın.
• Ürünün yakınında açık ateş ve diğer güçlü ısı kaynakları riskinin farkında olun.
• Çocuğunuz ayaklarını bir masaya ya da başka bir yapıya bastırabildiğinde eğilme riskinin farkında olun.
• Lütfen verilen talimat sayfasını takip ederek mama sandalyesinin doğru bir şekilde monte edildiğinden emin olun. Herhangi bir 
başarısızlık çocuğunuza zarar verebilir.
• Çocuk yardımsız oturana kadar ürünü kullanmayın.
• Herhangi bir parçası kırılmış, yırtılmış veya eksikse ürünü kullanmayın.
• Yaralanmaları önlemek için ürünü açarken ve katlarken lütfen çocukları uzak tutun.
• Ürün, YABANCI çocukların yardımsız ve 3 yaşına kadar veya maksimum 15 kg ağırlığında oturması için tasarlanmıştır.
• Lütfen kablo demetinin doğru şekilde takıldığından emin olun.
• Lütfen güvenlik için düğmeleri ve kablo demeti sistemini periyodik olarak kontrol edin.
• Lütfen sandalyeyi daima düz ve düz bir yüzey üzerinde kullanın.
• Sandalye oyuncak olarak KULLANILMAMALIDIR.
• Çocuğunuzun yüksek sandalyede ayağa kalkmasına izin vermeyin.
• Çocuğunuzu içeri yerleştirmeden önce mama sandalyenizin tamamen dikildiğinden emin olun.
• Tüm parçaları aşınma veya kırılmalara karşı düzenli olarak kontrol edin.
• Lütfen mama sandalyesinin bir yetişkin tarafından monte edildiğinden emin olun.

I. PARÇA LİSTESİ
1. Koltuk (mama sandalyesinin ana çerçevesine monte edilmiş). ; 2. Tepsi; 3. Ayaklar dinleniyor; 4. Bacaklar; 5. Büyük altıgen soket başlı 
vida

II. BİRLEŞTİRMEK
1. Ürünü kutusundan çıkarın. (lütfen çantayı doğru şekilde taşıyın).
• Vida delikli iki bacağı (Bkz. 1-1,1-2) mama sandalyesinin ön tarafındaki deliklere döndürün.
• Diğer iki bacağı (Bkz. 2-1,2-2) mama sandalyesinin arkasındaki deliklere çevirin.
• Küçük altıgen soket başlı vidayı ön bacak ve ayak dayanağındaki deliğe döndürün.
2. Koruyucuyu tepsinin arkasındaki yuvaya yerleştirin.
3. Yuvarlak kol desteğini plakanın arkasına yerleştirin, delikleri hizaladıktan sonra büyük altıgen soket başlı vidayı (bkz. 3.1) yuvarlak 
kolçaktaki deliklere ve plakaya çevirin. (farklı yaştaki çocuklar için plakayı ayarlayabilir).
4. Monte edilmiş yuvarlak kol dayanağını mama sandalyesine yerleştirin, delikleri hizaladıktan sonra büyük altıgen soket başlı vidayı 
(bkz. 4.1) yuvarlak kol dayanağı ve mama sandalyesi üzerindeki deliklere döndürün.

BAKIM VE BAKIM
• Tüm hareketli parçaları düzenli olarak yağlayın.
• Kuru temizleme yok, çamaşır makinesi yok, yastıklı ütü yok.
• Tüm kumaşları ılık su ve yumuşak sabunla temizleyin. Kurumasını bekleyin.
• Lütfen sandalyenin her bir parçasında gevşeme veya hasar olup olmadığını kontrol edin. Diğer parçalar hasar görmüşse lütfen 
kullanmayı bırakın.
• Demontaj ve montaj sırasında, gereksiz hasarlardan kaçınmak için lütfen talimatları dikkatlice izleyin.
• Plastik ve metal kısımlar nemli yumuşak bir bezle temizlenmeli ve kuru, yumuşak bir bezle kurutulmalıdır.
• Ürünü dış etkenlerin zararlı etkilerine maruz bırakmayın - doğrudan güneş ışığı, yağmur, kar veya rüzgar. Bu, metal ve plastik parçaların 
hasar görmesine ve beşikteki kumaşların solmasına neden olabilir.
• Ürünü kullanmadığınız zaman, çok yüksek veya çok düşük oda sıcaklıklarına sahip tozlu, nemli yerlerde değil, kuru ve iyi havalandırılan 
bir yerde saklayın.
• Zaman zaman çerçeveye asılan tüm plastik parçaları kontrol edin. Gerekirse tüm vidaları ve cıvataları sıkın.
• Yastığın temizlenmesi: Emniyet kemerini gevşetin. Yüksek sıcaklığa maruz kalmasını önlemek için ılık suyla yıkayın ve kurulayın.
• Sandalye iskeletini temizlemek için çamaşır suyu ve güçlü asit / baz sıvı kullanmayın. Korozyon servisi etkileyeceğinden, donanım 
parçalarında suyla temastan kaçının. Ağır kirli noktalar, aşındırıcı olmayan krem   ile temizlenir.

Bu ürün EN 14988 ile uyumludur.
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.عجارملا نم ديزمل ليلدلا اذهب ظافتحالا ىجرُي .انتاجتنم ءارشل مكل اركش
تاريذحت

.ةباقر نود لفطلا كرتت ال •
.دييقتلا ماظن اًمئاد مدختسا •

.جتنملا ىلع قلستلا نم كلفط عنما :طوقسلا رطخ •
.حيحص لكشب اهطبضو تانوكملا عيمج بيكرت متي مل ام جتنملا مدختست ال •

.جتنملا نم برقلاب ةديدشلا ةرارحلل ىرخأ رداصمو ةحوتفم قئارح بوشن رطخب ةيارد ىلع نك •
.رخآ لكيه يأ وأ ةلواط لباقم هيمدق عفد كلفط عيطتسي امدنع ةلامإلا رطخب ةيارد ىلع نك •

 اًررض ببسي نأ نكمي لشف يأ .ةقفرملا تاميلعتلا ةقرو عابتاب حيحص لكشب عفترملا يسركلا بيكرت نم دكأتلا ىجري •
.كلفطل

.ةدعاسم نود سولجلا نم لفطلا نكمتي ىتح جتنملا مدختست ال •
.اًدوقفم وأ اًقزمم وأ اًروسكم هنم ءزج يأ ناك اذإ جتنملا مدختست ال •

.ةباصإلا بنجتل هّيطو جتنملا كف دنع لافطألا داعبإ ىجري •
.ىصقأ دحك مجك 15 نزوب وأ تاونس 3 ىتحو ةدعاسم نودب سولجلا ىلع نيرداقلا لافطألل صصخم جتنملا •

.حيحص لكشب مازحلا بيكرت نم دكأتلا ىجري •
.ةمالسلا لجأ نم مازحلا ماظنو رارزألا نم يرود لكشب ققحتلا ىجري •

.ٍوتسمو ٍوتسم حطس ىلع اًمئاد يسركلا مادختسا ىجري •
.ةبعلك يسركلا مادختسا مدع بجي •

.عفترملا يسركلا ىلع فوقولاب كلفطل حمست ال •
.لخادلاب كلفط عضو لبق لماكلاب عفترملا يسركلا بصن نم دكأت •

.عاطقنا وأ ءارتها دوجو مدع نم دكأتلل ءازجألا عيمج ماظتناب صحفا •
.غلاب صخش ةطساوب بكرم عفترملا يسركلا نأ نم دكأتلا ىجري •

I. ءازجألا ةمئاق
 سبقملا سيئر سدسم ريبك .5 .نيقاسلا .4 .نيمدقلا ةحار .3 .ةينيص .2 ؛ .(عفترملا يسركلل يسيئرلا راطإلا يف عَّمجُم) دعقم .1

رامسملا ءاطغ

هيعمج .اًيناث
.(حيحص لكشب ةبيقحلا عم لماعتلا ىجري) .قودنصلا نم جتنملا جرخأ .1

.عفترملا يسركلا ةمدقم يف ةدوجوملا تاحتفلا يف (2-1،1-1 رظنا) رامسملا ةحتف عم نيقاسلا ريودتب مق •
.عفترملا يسركلا رهظ ىلع ةدوجوملا تاحتفلا يف (2-1،2-2 رظنا) نييرخألا نيلجرلا ريودتب مق •

.مدقلا دنسمو ةيمامألا قاسلا ىلع ةدوجوملا ةحتفلا يف ريغصلا يسادسلا سبقملا يذ سأرلا ءاطغ يغرب ريودتب مق •
.جردلا رهظ ىلع ةدوجوملا ةحتفلا يف يقاولا عض .2

 يسادسلا سبقملا سأر ءاطغل يبلوللا رامسملا ريودتب مقو ، ةحوللا نم يفلخلا ءزجلا ىلع ريدتسملا عارذلا دنسم عض .3
 ةحوللا طبض نكمي) .بوقثلا ةاذاحم دعب ةحوللاو ريدتسملا عارذلا دنسم ىلع ةدوجوملا تاحتفلا يف (3.1 رظنا) ريبكلا

.(ةفلتخم نس يف لافطألل
 يسادسلا سبقملا سأر ءاطغل يبلوللا رامسملا ريودتب مقو ، عفترملا يسركلا ىلع بكرُملا ريدتسملا عارذلا دنسم عض .4

.بوقثلا ةاذاحم دعب عفترملا يسركلاو ريدتسملا عارذلا دنسم ىلع ةدوجوملا تاحتفلا يف (4.1 رظنا) ريبكلا

ةيانعلاو ةنايصلا
.ماظتناب ةكرحتملا ءازجألا عيمج تيز •

.ةداسوب ةاوكم الو سبالم ةلاسغ الو فاج فيظنت دجوي ال •
.اوفجي مهعد .فيطللا نوباصلاو ئفادلا ءاملاب ةشمقألا عيمج فظن •

.مادختسالا نع فقوتلا ىجري ، ىرخأ ءازجأ يف فلت كانه ناك اذإ .اهفلت وأ اهكف مت اذإ يسركلا ءازجأ لك نم ققحتلا ىجري •
يرورضلا ريغ فلتلا بنجتل ةيانعب تاميلعتلا عابتا ىجري ، عيمجتلاو كيكفتلا دنع •

.ةمعانو ةفاج شامق ةعطقب اهفيفجتو ةللبم ةمعان شامق ةعطقب ةيندعملاو ةيكيتسالبلا ءازجألا فيظنت بجي •
 كلذ يدؤي دق .حايرلا وأ جلثلا وأ رطملا وأ ةرشابملا سمشلا ةعشأ - ةيجراخلا لماوعلل ةراضلا تاريثأتلل ضرعتي جتنملا عدت ال •

.لافطألا ريرس ةجسنأ تهبو ةيكيتسالبلاو ةيندعملا ءازجألا فلت ىلإ
 اًدج ةيلاع ةرارح تاجرد عم ةبطرو ةربغم نكامأ يف سيلو ، ةيوهتلا ديجو فاج ناكم يف هنيزختب مق ، جتنملا مادختسا مدع دنع •

.ةفرغلل اًدج ةضفخنم وأ
.رمألا مزل اذإ ريماسملاو يغاربلا لك طبر مكحأ .راطإلا ىلع ةقلعملا ةيكيتسالبلا ءازجألا عيمج صحفا رخآل تقو نم •

.ةيلاع ةرارح ةجرد تحت ضرعتلا بنجتل اهففجو ئفادلا ءاملاب اهلسغا .نامألا مازح كفب مق :ةداسولا فيظنت •
 ، ةزهجألا ءازجأ يف ءاملا ةسمالم بنجت .يسركلا لكيه فيظنتل يوقلا يساسألا / يضمحلا لئاسلاو ضييبتلا داوم مدختست ال •

.طشاك ريغ ميركب ةخستملا ةليقثلا عقبلا فيظنت متي .ةمدخلا ىلع لكآتلا رثؤيس ثيح

Т عم قفاوتي جتنملا اذه EN 14988.
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