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پنجم

در طراحى هر یک از این مبل ها، از مکانیزم  یا مکانیزم هاى ویژه اى جهت افزایش قابلیت مبل 
استفاده شده است. در ادامه به بررسى نحوه عملکرد مکانیزم ها، چگونگى استفاده از مکانیزم ها 

و موارد استفاده ناصحیح در هر یک از محصوالت پرداخته شده است. 
 (Karin - کارین) NHSS881 1 . مبل

الف. عملکرد مکانیزم
این مبل همانطور که در تصویر مشهود است، داراى قابلیت جابه جایى نشیمن و افزایش عمق 

نشیمن است. 

این مکانیزم در قسمت نشیمن مبل قرار دارد و به گونه اى تعبیه شده است که به راحتى توسط 
مصرف کننده مورد استفاده قرار بگیرد.

ب. استفاده از مکانیزم
به منظور استفاده از این مکانیزم مطابق با مراحل و تصاویر زیر عمل کنید: 

1. مطابق تصویر شماره 1، لبه هاى پشتى و جلویى نشیمن را با هر دو دست بگیرید. 
2. مطابق تصویر شماره 2، نشیمن مبل را از لبه جلویى به سمت باال بکشید تا با سطح افقى 

زاویه 45 درجه بسازد. 
3. مطابق تصویر شماره 3، نشیمن مبل را به سمت خارج حرکت دهید تا در انتها و مطابق 

تصویر شماره 4 بر روى موقعیت جدید خود قرار بگیرد. 
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 (Selin - ِسلین) NHSS992 2 . مبل
الف. عملکرد مکانیزم

این مبل همانطور که در تصویر مشهود است، داراى قابلیت جابه جایى پشتى سر و تنظیم آن 
در 5 حالت (زاویه) مختلف است.
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همچنین به منظور برگرداندن نشیمن به حالت ابتدایى مراحل زیر را طى کنید: 
1. مطابق با تصویر شماره 1، لبه  بیرونى نشیمن را گرفته و به سمت باال حرکت بدهید تا 

مطابق با تصویر 2 به زاویه 45 درجه نسبت به سطح افقى برسد.
2. مطابق با تصویر 3، نشیمن را با همان زاویه 45 درجه به سمت داخل فشار دهید تا نهایتا 

مطابق با تصویر شماره 4 در موقعیت ابتدایى قرار بگیرد. 

موارد استفاده ناصحیح: 
1. در هنگام برگرداندن نشیمن به حالت ابتدایى، نشیمن را به سمت باال حرکت داده و از فشار 

دادن نشیمن به سمت داخل و به صورت افقى خوددارى کنید. (تصویر سمت چپ)
2. از نشستن بر روى لبه  خارجى نشیمن خوددارى کنید. (تصویر سمت راست)
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 (Masina - َمسینا) NHSS991 3 . مبل
الف. عملکرد مکانیزم

این مبل همانطور که در تصویر مشهود است، داراى دو مکانیزم مختلف با قابلیت جابه جایى 
دسته ها و پشتى به منظور گسترش سطح نشیمن است. 
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این مکانیزم در قسمت پشتى سر مبل قرار دارد و به گونه اى تعبیه شده است که به راحتى 
توسط مصرف کننده مورد استفاده قرار بگیرد.

ب. استفاده از مکانیزم
به منظور استفاده از این مکانیزم مطابق با مراحل و تصاویر زیر عمل کنید: 

1. مطابق تصویر شماره 1، پشتى سر مبل را با هر دو دست بگیرید و از لبه عقبى به سمت 
باال (در مسیر فلش قرمز) حرکت بدهید. 

2. مطابق تصاویر شماره 2 و 3، پشتى سر در حالت هاى مختلف قابل تنظیم است. پشتى سر 
با حرکت کردن در مسیر فلش قرمز در 5 حالت مختلف قفل مى شود. قفل شدن پشتى سر 

با صدایى جزئى همراه است. 

همچنین به منظور برگرداندن نشیمن به حالت ابتدایى الزم است مطابق با مراحل زیر اقدام کنید:
1. پشتى سر را تا حالت پنجم حرکت داده و قفل کنید. 

2. پس از قفل شدن در حالت پنجم، کمى آن را سمت پایین فشار داده و بعد از رها (خالص) 
شدن پشتى آن را به سمت باال حرکت داده تا در حالت ابتدایى خود قرار بگیرد. 

موارد استفاده ناصحیح: 
توجه داشته باشید که هنگامى که پشتى سر در یکى از حالت هاى میانى (حالت هاى 1 تا 4) 
قرار دارد امکان بازگشت پشتى سر به حالت ابتدایى وجود ندارد و مى بایست مطابق با توضیحات 

مذکور ابتدا در حالت پنجم قفل شود و سپس مابقى مراحل طى شود.
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این مکانیزم ها در قسمت پشتى و دسته هاى مبل قرار دارد و به گونه اى تعبیه شده است که به 
راحتى توسط مصرف کننده مورد استفاده قرار بگیرد.

ب. استفاده از مکانیزم ها
دسته

به منظور استفاده از این مکانیزم مطابق با مراحل و تصاویر زیر عمل کنید: 
1. مطابق تصویر شماره 1، دسته مبل را با هر دو دست بگیرید و به سمت باال حرکت دهید 

تا به موقعیت نشان داده شده در شکل 2 برسد. 
2. سپس مطابق شکل 3، دسته را به سمت خارج مبل حرکت داده و پس از رسیدن به 
انتهایى ترین نقطه، به سمت پایین حرکت دهید تا مطابق تصویر 4 بر روى نشیمن قرار گیرد.

(دسته مبل در مسیر فلش قرمز رنگ حرکت مى کند)

به منظور برگرداندن دسته به حالت ابتدایى الزم است تمامى مراحل باال را بالعکس انجام دهید. 
(مسیر حرکت دسته مبل           )  

پشتى
به منظور استفاده از این مکانیزم مطابق با مراحل و تصاویر زیر عمل کنید: 

1. مطابق تصویر شماره 1، پشتى مبل را با هر دو دست بگیرید و به سمت خارج مبل حرکت 
دهید تا به موقعیت نشان داده شده (کمى باالتر از ارتفاع نشیمن) در شکل 2 برسد. 

2. سپس با اندکى فشار به سمت پایین و عقب، پشتى در موقعیت نهایى خود مطابق تصویر 
شماره 3 قرار مى گیرد.
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 (Alvares - آلوارز) NHSB885 4 . مبل
الف. عملکرد مکانیزم ها

این مبل همانطور که در تصویر مشهود است، داراى مکانیزمى با قابلیت تبدیل مبلمان به تخت 
خواب است. 

با استفاده از این مکانیزم و با جابه جایى پشتى و نشیمن، مبل یک نفره تبدیل به تخت خواب 
یک نفره و مبل دونفره تبدیل به تخت خواب دو نفره مى شود.

این مکانیزم در قسمت پشتى و نشیمن مبل قرار دارد و به گونه اى تعبیه شده است که به 
راحتى توسط مصرف کننده مورد استفاده قرار بگیرد.

به منظور برگرداندن پشتى به حالت ابتدایى الزم است تمامى مراحل باال را بالعکس انجام دهید. 
موارد استفاده ناصحیح: 

توجه داشته باشید که حداکثر بار قابل تحمل توسط دسته ها و پشتى در حالت باز 30 کیلوگرم 
است. از نشستن بر روى دسته ها و پشتى در حالت باز مطابق با تصاویر زیر اکیداً خوددارى نمایید. 
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ب. استفاده از مکانیزم
به منظور استفاده از این مکانیزم مطابق با مراحل و تصاویر زیر عمل کنید: 

1. پس از برداشتن کوسن؛ مطابق تصویر شماره 1، دست خود را به لبه  داخلى نشیمن فرو کرده 
و قالب پارچه اى تعبیه شده را به سمت باال حرکت دهید تا نشیمن از ناحیه داخلى خارج شود. 
2. قالب پارچه اى تعبیه شده در لبه بیرونى را با دست دیگر خود به سمت باال حرکت داده تا 

در موقعیت نشان داده شده مطابق تصویر شماره 2 قرار بگیرد. 
3. سپس مطابق تصویر شماره 3 و با حرکت هر دو دست نشیمن دو تکه را تا انتها به سمت 

خارج حرکت داده تا مطابق شکل 4 پایه هاى آن بر روى زمین قرار بگیرند. 
4. سپس مطابق تصویر شماره 4 پشتى مبلمان را به سمت پایین حرکت مى دهیم تا مانند 

تصویر شماره 5 به موازات نشیمن قرار بگیرد. 
5. با قرار دادن کوسن بر روى تخت مطابق با تصویر شماره 5؛ تخت آماده استفاده است.

همچنین به منظور برگرداندن تخت خواب به حالت مبل الزم است مراحل زیر را طى کنید. 
1. پشتى مبل مطابق با تصویر شماره 1 به حالت اولیه برگردانید.

2. مطابق با تصویر شماره 2، قسمت پایینى تخت را از زمین بلند کنید تا به ارتفاع نشان داده 
شده برسد.

3. پس از رسیدن به ارتفاع مشخص شده، مطابق با تصویر شماره 3 نشیمن دو تکه را تا کرده 
و نهایتاً مانند تصویر شماره 4 آن را به سمت پایین حرکت دهید. در نهایت نشیمن را مطابق 

با تصویر شماره 5 بر روى موقعیت اصلى خود قرار دهید.
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