הוראות שימוש וטיפול לטיולון
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לשימוש מגיל הלידה ועד משקל  22ק”ג או עד גיל  4שנים ,המוקדם מביניהם.

למען בטיחות ילדכם,
חשוב! יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי .
www.sport-line.co.il

אזהרות
חשוב! יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי .
• אין להשאיר את הילד ללא השגחה .
• יש לוודא שכל התקני הנעילה במצב נעול לפני השימוש.
• למניעת פציעה יש להרחיק את הילד בעת פתיחה או קיפול
של העגלה .
• אין לאפשר לילד לשחק במוצר זה .
• השתמשו ברתמת הבטיחות בצורה הנכונה .יש
להשתמש תמיד ברתמת המפשעה יחד עם חגורת
המותניים.
• יש להשתמש תמיד במערכת הריסון.
• יחידת המושב הזאת מתאימה לילדים מגיל הלידה ,
ועד משקל  22ק"ג .או עד גיל  4שנים ,המוקדם מביניהם.
• המלצה לשימוש כשגב המושב בתנוחת השכיבה
המרבית עבור יילודים.
• יש לבדוק שהתקני החיבור של מרכב הישיבה מותקנים
כהלכה לפני השימוש.
• מוצר זה אינו מתאים לריצה או להחלקה .
• המשקל המרבי המותר עבור סל האחסון הוא  3ק”ג.
חריגה מהמשקלים המקסימליים הינה מסוכנת ועלולה
לפגוע ביציבות העגלה.
• עגלה זו מיועד לילד אחד בלבד .
• אין להניח או לתלות חבילות ,תיקים או ציוד אחר על
הידיות או על הגגון .הדבר עלול להוביל לנפילה של
העגלה או קריסה של הגגון .
• כל מטען המחובר לידית או/וגם לחלק האחורי של
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•

•
•

משענת הגב או/וגם לצדי הטיולון יכול להשפיע על
יציבות העגלה.
הקפידו להשתמש בבלמים בכל עצירה ,בכל הוצאה
או הכנסה של הילד.
יש להרחיק את העגלה ממקורות חום ואש .
יש להשתמש אך ורק בחלקי חילוף ואביזרים נלווים
שאושרו על ידי היצרן .

טיפול ותחזוקה
כדי למנוע סכנה של פציעה לילדכם ,הקפידו על ביצוע הבדיקות ופעולות התחזוקה
התקופתיות הנדרשות .
• בעת פתיחת הטיולון ,יש לוודא שתפס הנעילה מאובטח היטב .
• במהלך הרכבת הטיולון יש להקפיד על התקנה נכונה ומאובטחת של כל החלקים.
• אם אחד מחלקי הטיולון נתקע במהלך הקיפול והפתיחה ,יש לאתר את הגורם לבעיה על פי
ההוראות ,בזהירות ומבלי להפעיל כוח ,כדי למנוע נזק לטיולון.
• ניתן לשטוף את הריפוד של הטיולון בכביסה ביד במים קרים עם חומר ניקוי עדין ,ייבוש
בפריסה ,אין לייבש במייבש ,אין להלבין .את הגגון יש לנגב בעזרת מטלית לחה .
• כדי לנקות את גוף הטיולון וחלקי הפלסטיק יש להשתמש במטלית לחה  ,ולאחר מכן לייבש
היטב את החלקים
• אין לאחסן את הטיולון במקומות עם לחות גבוהה או טמפרטורות קיצוניות למשך זמן ארוך.

טיפול יומי ושימון
• יש לוודא לעתים תכופות שכל הברגים והאומים מהודקים היטב ,ובמידת הצורך לחזק ברגים
רופפים .
• לפני השימוש יש לוודא שכל החלקים תקינים ושאין חלקים חסרים .יש לוודא שכל מנגנוני
הטיולון פועלים כנדרש .במקרה של תקלה יש להפסיק את השימוש בטיולון באופן מידי
ולפנות לחנות שבה רכשתם את הטיולון לצורך תיקון .
• אם התפסים ,מנגנוני התיאום או הגלגלים אינם נעים בצורה חלקה ,ניתן לשמנם באמצעות
חומר שימון מתאים .יש להימנע משימון יתר מכיוון שהדבר עלול לגרום להצטברות לכלוך
ולפגיעה בפעולה התקינה של הטיולון .יש לשים לב שהשמן אינו בא במגע עם חלקים שהילד
יכול לגעת בהם באמצעות היד או הפה .
 .1חלקי הטיולון  -טיולון ,גגון ,גלגלים אחוריים  ,גלגלים קדמיים ,פגוש ,תושבת בקבוק.
 .2הוראות פתיחה והרכבה
כדי לפתוח את המסגרת :שחררו את מנוף הנעילה .אחזו את ידיות הטיולון ודחפו קדימה
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את רגלי הטיולון ,עד לפתיחה של מחצית הטיולון  ,דרכו על מדרך הפלסטיק
שבחלקו האחורי של הטיולון עד לנעילת הטיולון  ,כעת הטיולון פתוח לחלוטין.
 .3aכדי להרכיב  /לפרק את הגלגלים הקדמיים :הכניסו את הגלגלים הקדמיים לתוך המסגרת,
עד שמיעת קליק .כדי לפרק את הגלגלים הקדמיים ,לחצו על תפס הנעילה עד ניתוק הגלגל.
 .3bכדי להרכיב  /לפרק את הגלגלים האחוריים :חברו את יחידות הגלגלים האחוריים לחיבורי
הגלגלים האחוריים של השלדה על דוושת הבלם לפנות לאחור ודחפו עד שתשמעו “קליק”.
לחצו על הטבעת הנתפסת כדי לנתק את הגלגלים .
 .3cכדי להשתמש בבלמים :לחצו כלפי מטה את דוושת הבלם כדי לבלום את הטיולון; הרימו את
דוושת הבלם כדי לשחרר את הבלם.
 .4aלהרכבת הגגון השחילו את תושבות הגגון על המסילות משני צדדי הגגון.

 .4bיש לוודא את נעילת הגגון.
 .4cמשכו את חלקו הקדמי של הגגון עד נעילת מנגנון הגגון ,להגנה מלאה מפני
השמש יש למשוך משיכה נוספת לפתיחה מלאה של גגון ההצללה.
לקיפול יש לחזור בסדר הפוך .
 .5כדי להרכיב  /לפרק את הפגוש הקדמי :ישרו את רגלי הפגוש הקדמי עם החורים במתאמי
הפגוש ,החליקו אותן ולחצו לתוך הטיולון עד שתשמעו קליק  5bלחצו למטה את שני הלחצנים
כדי לפרק את הפגוש מהמתאמים .5c
 .6aעל מנת לשנות את זווית משענת הגב יש למשוך כלפי מעלה את המנוף בגב משענת
הגב .ולהוריד את זווית משענת הגב למצב הרצוי לאחד משני המצבים הנוספים .
 .6bעל מנת להעלות את זווית משענת הגב יש לדחוף את המשענת לזווית הרצויה.
 .6cלמצב שימוש לתינוק מגיל הלידה המלצה לשימוש כשגב המושב בתנוחת השכיבה.
 .7כדי לכוון את משענת הרגל לחצו את שתי הלחצנים בחלקו התחתון של משענת הרגל
ודחפו את המשענת כלפי מטה.
 .8aשימוש בחגורות הבטיחות -יש להתאים את גובה רצועות הכתף בהתאם לגילו של הילד.
לתינוק מגיל הלידה יש להשתמש בפתח הנמוך במשענת הגב  ,לילד מגיל  6חודשיים
מהפתח העליון.
 .8bחגירה :הכניסו את לשונית חגורת הבטיחות לאבזם ,ודחפו עד שתשמעו קליק.
שחרור :לחצו על לחצן האבזם כדי לשחרר את הרצועות.
 .8cבעת שימוש למצב יילוד יש להקפיד על שימוש ברצועות הכתף במצב הנמוך במשענת
הגב  ,להעביר את הרצועה בדרך הלולאה התפורה בגב המושב.
 .9aכדי לקפל :יש להרים את משענת הגב למצב הזקוף ביותר ולקפל לחלוטין את הגגון לפני הקיפול.
 .9bהרימו את מוט הביניים בעזרת אצבעות כף הרגל.
לחצו כלפי מטה את המנעול המשני בעדינות עד לשחרור המנעול.
 .10aלחצו על הידיות כדי לקפל את הטיולון באופן אוטומטי.
 .10bודאו שתפס הקיפול נעול.
 .11יש תמיד להפעיל את מערכת הבלם בעת הושב הילד או הוצאת הילד מהטיולון .
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חלקי הטיולון

הוראות פתיחה והרכבה
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שימו לב
התרשימים במדריך זה משמשים להמחשת הפעולות השונות ומבנה המוצר .במקרה של הבדלים בין
התרשימים והמצב בפועל ,יש להתאים את הפעולות למוצר האמתי .כחלק ממאמצי שיפור האיכות ,אנחנו
עשויים לבצע מדי פעם שינויים במבנה ובמראה של המוצר ללא הודעה מוקדמת.

אחריות
חברת אי.גי.אס.טי ישראל מודה לכם שבחרתם ליהנות מעוד מוצר מובחר ,ועושה כל שביכולתה כדי
שתקבלו את המוצרים הבטיחותיים והאיכותיים ביותר לתינוק ולכם .מוצר זה עבר תכנון ופיקוח קפדני
וצמוד ,כדי להבטיח את הבטיחות והנוחות המקסימלית לכם ולילדכם .יחד עם המונים רבים ברחבי
העולם ,גם לכם מובטח עכשיו הסטנדרט הגבוה ביותר שיאפשר לכם ליהנות עם ילדכם בכל מקום .כדי
שתוכלו ליהנות לאורך זמן מפעולתו התקינה של המוצר ,נא הקפידו על תפעול המוצר עפ”י הוראות
היצרן.
תוקף האחריות:
א .תעודת האחריות הזו ניתנת לכם בביטחון לאחריות מלאה לפעולתו התקינה של המוצר
בהתאם לכתב האחריות ובצירוף חשבונית הקנייה.
ב  .תוקף האחריות והשירות הינו למשך שנה אחת מיום הקנייה ,לתקלות מפגם יצרן בלבד .שירות
יינתן עבור תיקון מכני של שלד המוצר .לאחר שנה השירות יינתן תמורת מחיר עבור חלקי חילוף בלבד.
ג  .נזקים הנובעים משימוש בלתי נכון או בלתי סביר לפי דעתו של טכנאי השירות אינם במסגרת האחריות.
ד  .האחריות אינה כוללת שברים ,התעקמות חלקים ,ריפוד או פלסטיק ,מכל סיבה שהיא.

דגם המוצר נבדק ומאושר על ידי מכון התקנים כמתאים לתקן ישראלי
 1888חלק .2-1-
הערה :האישור אינו מעיד על בדיקת כל יחידות המוצר.
מוצר זה עומד בדרישות התקן האירופאי EN1888 1-2 -
שם הקונה ________________________ :תאריך_________________:

חתימה וחותמת החנות______________________________:
היצרןZHEJIANG JINHUA SNOWBABY :

ארץ יצור :סין

היבואן :אי .ג'י .אס  .טי ישראל בע"מ
ח.פ 514139591
האופה  13קדימה 09-7432182
www.sport-line.co.il
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