עגלת
Wing
חשוב ,שמור לשימוש עתידי ,קרא בקפידה

חשוב :קרא את ההוראות
לפני השימוש ולשמור אותם
לשימוש עתידי .בטיחות ילדך
עלולה להיות מושפעת מהבנת
ההוראות.

2.1

סגירה ופתיחת העגלה

2.2

 2.1פתח את נעילת הקיפול
 2.2החזק את העגלה בידית ומשוך כלפי
מעלה ,והנח את העגלה פתוחה קדימה
 2.3הרם כדי לאפשר לעגלה להילחץ
כלפי מטה ולהינעל במצב הפתוח.

2.3
CLICK

2

הפעלת הבלמים

3.1

 3.1כדי להפעיל את הבלם ,דחוף את
הקצה האחורי של הדוושה כלפי מטה
 3.2כדי לשחרר את הבלם ,דחוף את
הקצה הקדמי של הדוושה כלפי מטה

3.2

4.1

4.2

4.3

CLICK

3

2

5.1

1

x2
5.2

5.3

x2

x2

8.4

6.1

x2

4

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6
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7.1

7.2

7.3

8.1

6

9.1

9.2

9.3

CLICK

10.1

7

10.2

11.1

8

קיפול העגלה
 12.1הורד את הבלם
 12.2ודא שהגלגלים הקדמיים
נמצאים במצב סיבוב

12.1

12.3

12.2

12.4

CLICK

12.5

 12.3ודא שהגלגלים הקדמיים
נמצאים במצב סיבוב.
 12.4ודא כי הגגון סגור לחלוטין
 12.5לחץ על הלחצן בתחתית הידית
והדק כלפי פנים

1

2

9

 12.6בעת החזקת הכפתור פנימה בידית,
סובבו את הידית כלפי מטה עד להשלמת
נעילת העגלה
 12.7דחף את הידית כלפי מטה ,דבר
המאפשר לחזית העגלה להתקפל כלפיך
 12.8דחוף את העגלה יחד משני צדדיה
פנימה כדי לנעול אותה.

12.6

12.7

12.8

10

 12.9כדי לבצע נעילה של העגלה
המקופלת יש ללחוץ על הלחצן
 12.10העגלה תעמוד יציבה ללא החזקה
שהיא נעולה.
 12.11דחוף את המושב ואת הגגון כלפי
העגלה שהיא במצב מקופל.
 12.12מצא את לשונית הוולקרו על
החלק התחתון של בד המושב ,והתחבר
לכרטיסייה הוולקרו בחלק הפנימי של
חלון הצפייה בגגון.

12.9

CLICK

12.10

12.12

12.11
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הערות בטיחות
פריט זה הוא מוצר איכותי מבית  .Silver Crossזה עומד  2012 :EN1888עם
שימוש ותחזוקה נכונה יעניק לכם שירות מצויין לאורך זמן .במידה
ויש לך בעיה עם המוצר ,צור קשר עם יבואן  Silver Crossבישראל אשר ינקוט
בפעולה המתאימה.

חשוב :שמור על הוראות אלה לעיון עתידי

אזהרה:
* מוצר זה מתאים מלידה עד  15ק"ג 36-0( .חודשים)
* השתמש תמיד במערכת הריסון.
* טבעות " "Dמסופקות להתקנת רתמה נפרדת במידת הצורך,
בהתאם לתקן .6684 BS
* לעולם אל תשאיר את הילד ללא השגחה.
* ודא שכל התקני הנעילה תקינים לפני השימוש.
* כדי להימנע מפציעה ,ודא שהילד שלך אינו קורב בעת פתיחה
וסגירה של העגלה.
* לפני השימוש יש לוודא שהתקני החיבור של מרכב השכיבה או יחידת המושב,
או מושב הרכב מחוברים כיאות».
* יש להשתמש כשגב המושב בתנוחת השכיבה המרבית עבור יילודים
* אל תיתן לילדך לשחק עם מוצר זה.
* מוצר זה אינו מתאים לריצה או להחלקה.
* על הבלמים להיות מורדים ומקובעים בעת הוצאה והכנסה של הילד לעגלה.
* שים לב ,כל עומס המחובר לידית ו  /או לגב או משענת הגב ו  /או בצד העגלה
ישפיע על יציבות העגלה.
* אין לשאת יותר מילד אחד בעגלה זו.
* אין להעמיד ילד שני על המנעול האחורי ולהשתמש בו כבטרמפיסט.
* אין להשתמש באביזרים שלא אושרו על ידי  Silver Crossלכל מטרה.
* רק חלקים חלופיים המסופקים על ידי החברה ישמשו כחלקי חילוף.
* אין להשתמש בעגלה אם חלק כלשהו שבור ,קרוע או חסר.
* אין לאפשר לילדך לטפס לעגלה או לצאת מהמושב בכוחות עצמו,
מכיוון שהדבר
עלול לגרום לפגיעה בילדך או לנזק למושב העגלה.
* לעולם אל תשאירו את ילדכם במושב עם כיסוי הגשם המותקן במלואו,
יש להשאיר תמיד פתח אוויר ,והילד חייב להיות תחת השגחת מבוגר.
* בטיחות הילד שלך היא באחריותך.
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* קיבולת סל 1 :ק"ג
* יש להחזיק תמיד את המושב בעת ביצוע התאמות.
ולודא כי בלם החניה מורד ונעול.
* אם נתקלת בקושי לקפל או לפתוח את העגלה אין להשתמש בכוח על מנת
שלא לגרום נזק.
* קרא את ההוראות "פתיחה וקיפול" בקפידה.
* אם אדם אחר ,מלבד ההורים ,ישתמש בעגלה זו (למשל סבא וסבתא ,מטפלת),
יש להנחות אותם בכללי השימוש הנכונים.

טיפול ותחזוקה
שלדה  -יש לבדוק תמיד את חלקי החיבור של השלדה .ולבדוק את חופש התנועה
של כל התקני הנעילה.
ניקוי חלקי המתכת עם מטלית נקייה ויבשה.
ניקוי אבק בתוך המנגנונים :ניתן לשטוף במים נקיים.
אין להשרות.
פריטי בד  -נא לעיין בהוראות השטיפה בתווית לשטיפת הפריטים.
יחידת המושב  -ניקוי היחידה ,ספוג עם מים חמים וסבון .יש לשטוף היטב עם מים
נקיים כדי למנוע כתמים .אפשר לייבש באופן טבעי ,הרחק מחום ישיר ואור שמש
חזק.
לעולם אין לשטוף במכונה ,לייבש ,או להלבין את כל פריטי הבד או יחידת המושב.
דרגה מסוימת של דהייה עלולה להתרחש לאורך זמן באמצעות שימוש יומיומי.
ַא ֲח ָריוּת
שנה אחריות כנגד תקלות בייצור ,למעט בדים.

יבואן :חסדי שמואל בייבי בע"מ
בית וגן  3ירושלים 02-5388404
ע.מ 515738458
ארץ ייצור  :סין

Silver Cross (UK) Ltd,
Micklethorn,
Broughton,
Skipton,
North Yorkshire BD23 3JA
United Kingdom
www.silvercross.co.uk
Tel: 0845 872 6900
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