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   שימו לב! הנחיות נסיעה בטוחה
הרכבת המוצר תיעשה על ידי מבוגר בלבד.   .1

אין לאפשר לילדים להשתמש במכונית הצעצוע ללא השגחת מבוגר.   .2
מוצר זה אינו מיועד לילדים גדולים מ-48 חודשים בשל מגבלות משקל וחוזק מבני.   .3

גיל מינימלי: 18 חודשים.
יש להרחיק אריזת פלסטיק מילדים קטנים כדי למנוע חנק.  .4

אין להשתמש במכונית הצעצוע בקרבת רכבים, ברחובות ציבוריים או בכבישים,   .5
בקרבת בריכות שחייה או מדרגות, על משטחים משופעים או כל מקום מסוכן אחר. 

מכונית הצעצוע מיועדת לשימוש על ידי ילד אחד בלבד.   .6
בעת שימוש במכונית הצעצוע חובה על הילד לשבת במושב עם הפנים קדימה.   .7

יש לוודא שרגלי הילד נמצאות על משטח הרגליים לפני דחיפה של מכונית הצעצוע   .8
באמצעות ידית הדחיפה. 

חובה לנעול נעליים בעת שימוש במכונית הצעצוע.   .9
בשום מצב אין לאפשר לילדים לעמוד במכונית.   .10

אין להשתמש במכונית מחוץ לבית בשעות החשכה.   .11
אין להשתמש במזג אוויר גשום.   .12

משקל מרבי: 20 ק"ג.   .13
יש להדק כהלכה את חגורת הבטיחות לפני שימוש.   .14

יש להנחות את הילד על שימוש זהיר במכונית הצעצוע. נהג חסר ניסיון יכול ליפול   .15
או להתנגש ולגרום לפציעתו ולפציעה של הסובבים אותו. 

יש לבצע בדיקות תקופתיות של תקינות החלקים, ובמידת הצורך להדק ברגים   .16
רופפים או להחליף חלקים שחוקים או שבורים. 

יש להרחיק מאש.  .17

אזהרה: כדי למנוע נזילה מהסוללות
אין לערבב סוללות ישנות וחדשות.   .1

אין לערבב סוללות אלקליות, סטנדרטיות )פחמן-אבץ(, או נטענות )ניקל-קדמיום(.   .2
יש להשתמש אך ורק בסוללות מהסוג שהוגדר ע”י היצרן.   .3

אין לטעון סוללות שאינן סוללות נטענות.   .4
יש להקפיד על הכנסת הסוללות לפני סימוני הקוטביות הנכונים ולפעול בהתאם   .5

להוראות יצרן מכונית הצעצוע. 
אין לקצר את מסופי הסוללות.   .6
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שימו לב!
לפני ההרכבה יש לוודא שכל החלקים נמצאים ותקינים. במקרה של חלק חסר או   -

פגום, יש לפנות לנקודת הרכישה. 
בסיום ההרכבה יש לבדוק את תקינות כל החלקים ולוודא שהמכונית פועלת כהלכה.   -

יש לשמור על ניקיון המכונית ועל תקינות החלקים.   -
כדי להבטיח את בטיחות ילדכם, אנא הקפידו על ביצוע בדיקות תקופתיות של   -

תקינות מכונית הצעצוע. 

מפרט טכני
תיאורפריט

18 עד 48 חודשיםגיל
20 ק"גמשקל מקסימלי

x 46.5 x 101.2 110.3 ס"ממידות
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חלקים

לא כלול באריזה:

 מברג פיליפס
 פלייר

AAA 2 סוללות 

הערה: חלקים 7, 8, 11, 
ו-12 נמצאים באריזה )13(

מדריך למשתמש  .1
גוף הרכב  .2

מראות צד )ימין / שמאל(  .3
הגה  .4

מושב  .5
מוט דחיפה  .6

)X10( דיסקיות  .7
)X5( פינים  .8

)X4( צלחת גלגלים  .9
)X4( 10.גלגלים

)X2( 11.ברגים למראת צד
)X2( 12.אומים למראת צד

13.אריזה
אם חסרים לכם חלקים כלשהם, צרו קשר עם 

מרכז שירות הלקוחות שלנו 
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הרכבת הגלגלים

ציר

ציר

איור 1

החליקו דיסקית )7( על גבי אחד הצירים.  .1
החליקו גלגל )10( ודיסקית נוספת )7( על גבי הציר.  .2

החליקו קצה שטוח של פין )8( דרך החור הקטן בקצה הציר כדי לחזק את הגלגל   .3
במקומו. ודאו שהחלקתם את הפין עד הסוף דרך החור )עיינו באיור 1 להתקנה נכונה 

של הפין(.
החליקו את צלחת הגלגל )9( על גבי הגלגל כדי להשלים את ההרכבה.  .4

הערה: צלחת הגלגל עלולה ליפול אם היא אינה מותקנת בצורה נכונה, ודאו שתרכיבו   
את צלחת הגלגל בצורה נכונה.

חזרו על שלבים 1-4 להרכבת שאר הגלגלים.  .5
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הרכבת גלגל ההגה

גלגל הגה

לחצן נעילה

מוט היגוי

קליק

מקמו את גלגל ההגה )4( מעל מוט ההיגוי. ישרו את החלק התחתון של גלגל ההגה   .1
עם מוט ההיגוי.

החזיקו את לחצן הנעילה בצד גלגל ההגה בעת החלקת גלגל ההגה על גבי המוט.   .2
דחפו את גלגל ההגה כלפי מטה עד שהוא נכנס בקליק למקומו.
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הרכבת סוללות גלגל ההגה

אזהרה!
אל תערבבו סוללות ישנות וחדשות.

אל תערבבו סוללות אלקליין, סוללות רגילות )אבץ פחם( וסוללות נטענות )ניקל קדמיום(.

AAA יש להכניס להגה 2 סוללות
פתחו את כיסוי תא הסוללה בעזרת מברג.  .1

הכניסו שתי סוללות AAA לתוך תא הסוללות.  .2
החזירו את כיסוי תא הסוללה למקומו והבריגו את הבורג בעזרת המברג.  .3
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הרכבת מראות הצד

ישרו את החור של מראת הצד )3( עם החור שעל גוף הרכב.  .1
הכניסו בורג של מראת צד )11( דרך החור וחזקו בעזרת אום של מראת צד )12(.   .2

השתמשו במברג פיליפס לצורך ההרכבה.
חזרו על שלבים 1-2 להרכבת מראת הצד השנייה.  .3
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הרכבת המושב
הרכבת המושב

ישרו את החריצים שעל גב המושב )5( עם גוף הרכב.  .1
החליקו את המושב למקומו עד שתשמעו קליק.  .2

פירוק המושב
משכו כלפי מעלה בלשונית רולפליי שעל גבי המושב כדי לפרק את המושב.  .1

לשונית רולפליי
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הרכבת מוט הדחיפה

קליק

הכניסו את מוט הדחיפה )6( לתוך החור בגב הרכב עד שתשמעו אותו נכנס בקליק 
למקומו. בדקו כדי לוודא שמוט הדחיפה מחובר היטב לפי השימוש.

כדי לנתק את מוט הדחיפה, לחצו והחזיקו את הלחצן שעל המוט ומשכו את המוט 
החוצה. 
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כוונון גובה מוט הדחיפה

גובה מוט הדחיפה )6( ניתן לכוונון. כדי לכוונן, לחצו והחזיקו את הלחצן בחלק העליון של 
הידית והחליקו את המוט פנימה או החוצה. 
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הזזת רצפת הרכב

קליק

כדי לשנות את רכב הדחיפה הזה לרכב שמונע על ידי רגליו של ילדכם, עליכם להזיז 
ממקומה את רצפת הרכב. אם תרצו להזיז את הרצפה, הרימו כלפי מעלה את הידית 
הממוקמת מתחת למושב והחליקו את הרצפה לאחור. פעלו בהתאם להנחיות בעמוד 

הבא כדי להחזיק את גלגל ההגה בעזרת הציר, ולאפשר לילדכם לנווט במצב רגל-
לרצפה.

כאשר ההורה שולט ברכב, משכו את הרצפה קדימה עד שתשמעו קליק. ודאו שהרצפה 
מחוזקת למקומה לפני שתדחפו את ילדכם ברכב. 
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אפשרויות ניווט הורה / ילד

לחצני גלגל ההגה

ידית הילוכים

שמאלימין

שחרורנעילה

מצמד

היגוי בשליטת ההורים
ההיגוי בשליטת ההורים מאפשר לילדכם לשחק עם ההגה מבלי לשנות את כיוון 

הגלגלים.
סובבו את המצמד מתחת לגלגל ההגה עם כיוון השעון כדי לשחרר את ההגה למקרים 

בהם אתם דוחפים את הרכב.

היגוי בשליטת הילד
סובבו את המצמד נגד כיוון השעון כדי לתפוס מחדש את גלגל ההגה כדי שילדכם יוכל 

לנווט את הרכב.

צלילי גלגל ההגה
לחצו על הלחצנים שעל גלגל ההגה כדי לשמוע צלילים נחמדים. 



אחריות 
תעודת האחריות זו ניתנת לכם בביטחון לאחריות מלאה לפעולתו התקינה של  א. 

המוצר בהתאם לכתב האחריות ובצירוף חשבונית הקנייה.
תוקף האחריות והשירות למשך 1 שנה מיום הקנייה, לתקלות מפגם יצרן בלבד.  ב. 

נזקים הנובעים משימוש בלתי נכון או בלתי סביר לפי דעתו של טכנאי השירות אינם  ג. 
במסגרת האחריות.

האחריות אינה כוללת שברים, התעקמות חלקים, בלאי משימוש, ריפוד מכל סיבה  ד. 
שהיא.

אחריות זו תקפה רק לאחר הצגת תעודה זו בצירוף חשבונית הקנייה. ה. 

תאריך הקנייה: _______________ 

חתימה וחותמת החנות: ____________________________
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