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 קרא בקפידה!! –שמור לשימוש עתידי  –חשוב  הוראות

 

 Volkswagen UP -" אפ"פולקסווגן דגם 

 .מאוחר יותר כדי להיעזר בהן לפני השימוש ושמור עליהןבעיון  קרא הוראות אלו
 קיום ההוראות עלול לסכן את שלום ילדך. -אי
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 אזהרה!

 אותרל תוכלש גחה. דאג תמידלהרכבה ע"י מבוגר בלבד. לעולם אין להשאיר ילד ללא הש

 זמן שהותו בטיולון.באת הילד 

 יש לוודא לפני השימוש שכל התקני הנעילה במצב נעול.אזהרה! 

  השארת הילד ללא השגחה עלולה להיות מסוכנת.אזהרה! 

 אין לאפשר לילדך לשחק עם העגלה.אזהרה! 

 שים.חוד 6יחידת הישיבה אינה מתאימה לשימוש לילד מתחת לגיל אזהרה! 

 .גלגיליות/רולר בליידסמוצר זה אינו מיועד לשימוש בזמן ריצה או שימוש באזהרה! 

 הזהר מפני פציעה קשה כתוצאה בנפילה או החלקה החוצה. השתמש תמיד בחגורה.

 הילד. את נוחות ב חזיקכדי שתלאחר סגירת האבזמים, התאם את החגורה 

  .חנקולהיהילד עלול להחליק לתוך פתח הרגליים , אחרת

לעולם אל תשתמש במושב במצב שכיבה אלא אם הרצועות מהודקות באופן הסוגר את 

 פתח הרגליים. 

 קפל ופתח את הטיולון בזהירות. - הימנע מהיתפסות האצבעות

 עומד יציב ונעול לפני שתאפשר לילד להתקרב אליו. הטיולוןוודא ש

 לון במדרגות או דרגנועים.ולעולם אל תשתמש בטי

 טיולון מיועד להסעת ילד אחד בלבד.האזהרה! 

 . הטיולוןלמניעת התהפכות, אל תתלה תיקים או חפצים אחרים על ידיות 

 גגון.ק"ג לתוך כיס ה 0.45אל תכניס חפצים שמשקלם מעל 

 הידית או הגגון.  לזרים עילעולם אל תניח סלי קניות, חבילות, או אב

 האחסון.  תבסלסל ק"ג 2-אל תשים חפצים השוקלים יחד יותר מ

 לצורך נשיאת ילד.  האחסון אל תשתמש בסלסלת 

 אל תאפשר לילד לעמוד על הסלסלה. 

 הסע את הטיולון במהירות הליכה בלבד.

  גלגיליות וכיו"ב.על  החלקה המוצר אינו מיועד לשימוש בזמן ריצה )ג'וגינג(,

 ק"ג 15חודשים לפחות, ומשקלם עד  6עגלה זו נועדה לילדים שגילם 

 שתמש בטיולון אם ניזוק או נשבר. אל ת

 תמיד השתמש ברצועות המפשעת בשילוב עם חגורת המותניים.

כל מטען המחובר לידית או/וגם לחלק האחורי של משענת הגב או/וגם לצדי העגלה יכול 

 להשפיע על יציבות העגלה.

ורק השתמש אך  .אינו בשימוש, חובה להרחיקו מהישג ידם של ילדיםכשהטיולון  :אזהרה

 .היצרן באבזרים המומלצים ומאושרים ע"י
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 הרכבת הגלגלים הקדמיים (א)

לפני נעילת כל גלגל קדמי במקומו, וודא אזהרה: 

 נכון.שיחידת הגלגל פונה לכיוון ה

  .( להימצא בצד העליון כמצוירAעל התופסן הפלסטי )

 

הקדמי לטיולון ונעל  יםאת יחידת הגלגל התאם .1

לה זו ביחידת אותה במקומה. חזור על פעו

 . השנייה יםהגלגל

 
 

  

 

 

 

 פתיחת הטיולון (ב)

  .בזמן פתיחת הטיולון, וודא שהילדים נמצאים במרחק בטוחאזהרה: 

 וודא שבזמן הפעולה אין מגע בין החלקים הנעים של הטיולון לבין הילד.

 החזק את הטיולון בידיות במצב אנכי, כאשר הגלגלים פונים קדימה.  .1

 (.Bדחוף קדימה את החלק הקדמי של הטיולון )( וAשחרר את הנצרה ) .2

  בעזרת כף הרגל דחוף כלפי מטה את מנגנון הנעילה הראשי. .3

A 
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 ת הגגוןנתקה (ג)

החלק את התופסנים הפלסטיים שמשני הצדדים ע"ג המוביל הפלסטי 

 .הממוקם על מסגרת הטיולון

 .("סקוץ'"הצמדן ) בעזרת חבר את הגגון למוט של הטיולון

 

 

 

 

 

 

 

 

 הגגון כיוון (ד)

אם ברצונך לסגור את הגגון, שחרר תמיד את שני מנגנוני נעילת  אזהרה:

 .הצדדים

 חובה לחבר את הגגון בשני צדי הטיולון. וודא שהגגון מחוזק במקומו כראוי.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 כיוון משענת הגב (ה)

 להורדה ממצב זקוף למצב שכיבה:

 למצב הרצוי. הגיעולחץ על הכפתור שמאחורי המושב עד 
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 שחרור או נעילת ההיגוי - הגלגלים הקדמיים (ו)

יכולת ההיגוי של הגלגלים מקלה על  אזהרה:

ים. עם זאת חלקתמרון עם הטיולון ע"ג שטחים 

מומלץ לנעול את ההיגוי למען נסיעה בטיחותית ע"ג 

 חול, שטחים בלתי סלולים וכו'. 

זוגות לנעול או לשחרר את שני  תמיד חובה

 ים באותו זמן. הגלגל

 הממוקםלשחרור ההיגוי מנעילה, הרם את המנוף 

 בין זוג הגלגלים. 

 שחרר את ההיגוי בשטחים חלקים.

 לנעילת ההיגוי, דחף את המנוף כלפי מטה.  

 כיוון משענת הרגליים (ז)

לכיוון משענת הרגליים למצב הרצוי יש 

למשוך את שני הלחצנים שבצידי משענת 

 הרגליים

 
 

 

 

 

 

 בלם חניה (ח)
לחץ כלפי מטה על , לשילוב בלם החניה

 הדוושה.

לבדוק את  כדידחוף את הטיולון בעדינות 

 .פעולת הבלם

 לשחרור הבלם, הרם את הדוושה.  

כאשר מושיבים ילד בטיולון או  אזהרה:

מוציאים אותו ממנו, בלם החניה צריך להיות 

 משולב.
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 שימוש בחגורת הבטיחות (ט)

: השחל כדלהלןור עליו את חגורת הבטיחות לאחר הושבת הילד בטיולון, חג
(. B( דרך לולאות רצועות הכתפיים )Aתחילה את שני תופסני חגורת המותניים )

(. כוון את אורכה של Cאח"כ הכנס את תופסני חגורת המותניים לאבזם המרכזי )
 .הןילהמורכבים עכל רצועה כדרוש בעזרת אבזמי הכיוון 

  .האבזם המרכזיהלחצן שבמרכז  לשחרור, לחץ על

אזהרה: הילד צריך להיות חגור היטב בכל עת; לעולם אין להשאירו ללא 
 השגחה.

 .בשילוב עם חגורת המותניים הברצועת המפשע אזהרה: השתמש תמיד
 

 

B 
B

 

 
 
 
 
 

A 
A

 
 

C 

 
 
 
 

 קיפול הטיולון (י)

בזמן סגירת הטיולון, וודא שהילד, וכן  אזהרה:

  וחזקים במרחק בטוח.מילדים אחרים, 
וודא שבמהלך פעולות אלו אין מגע בין החלקים 

 הנעים של הטיולון לבין הילד.
 לפני סגירת הטיולון, וודא שסלסלת האחסון ריקה.

 לסגירת הטיולון, קפל תחילה את הגגון.
הנעילה המרכזי בעזרת  מנגנוןאח"כ הרם את 

 הרגלית שבאמצע מנגנון הנעילה.
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לחיצה ברגל על  שחרר את מנגנון הנעילה המשני ע"י
 הדוושה שבצד ימין של מסגרת הטיולון.  

 

 
. 

 
 
 
 
 
 

 

 

דחוף בזמן שגם מנגנון הנעילה המשני משוחרר יש ל

 את הידיות קדימה לעבר הגלגלים הקדמיים.

 

 

 

 

 

 

 

 המבוססת על וו. עילההטיולון מצויד במערכת נ

הטיולון  הנעילה שבצד ווסגור את הטיולון וודא ש

כך תימנע פתיחה אקראית של ב במצב סגור.

   הטיולון.
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 טיפול ואחזקה

 על המשתמש לנקות ולטפל במוצר זה בקביעות. 

 פעולות הניקוי והטיפול של הטיולון יבוצעו ע"י מבוגר בלבד. 

במקרה של תקלה יש להשתמש רק בחלקי החילוף המסופקים או 
 המומלצים ע"י היצרן או המשווק.

 ניקוי
 .המושב דבאי אפשר לפרק את 

 נקה את חלקי הבד בעזרת ספוג לח ודטרגנט עדין.
 המורה על אופן הטיפול במוצר. היצרן במדבקה של עיין

 לחה. ומטלית רכה בקרובות  לעתיםנגב את החלקים הפלסטיים 
ייבש תמיד את חלקי המתכת למניעת היווצרות חלודה, אם הטיולון היה 

 במגע עם מים.

 אחזקה
רק במידת הצורך, בעזרת כמות קטנה של שמן את החלקים הנעים 

  חומר סיכה המבוסס על סיליקון.
 בדוק בקביעות את מצב הגלגלים וכל החלקים הנעים.

 הרחק מהם אבק, לכלוך וחול.
 אחסן את הטיולון במקום יבש.
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