
1.קראו הוראות אלה בקפידה לפני הרכבת המוצר והשימוש הראשון בו. דף הוראות זה כולל הוראות אחזקה ומידע בטיחותי חשוב 
אודות אופן השימוש במוצר.

2.שמרו דף הוראות זה להתייחסות עתידית נוספת ו/או להזמנת חלקי חילוף עפ”י הצורך.
3.רכב זה מיועד לילדים מגיל 9 חודשים ועד 17 ק”ג.

כלי רכב,  אין להשתמש בקרבת  כדי להימנע מפציעה חמורה, נדרשת השגחת מבוגר רציפה. בזמן רכיבה על צעצועים  אזהרה: 
רחובות, בריכות שחייה, על או ליד מדרגות, גבעות, כבישים, או מדרונות. חובה לנעול נעליים בזמן השימוש במוצר. רק רוכב אחד 

בכל פעם. המשקל המרבי של הילד: 17 ק”ג.
לפני ההרכבה, חבילה זו מכילה חלקים קטנים: חומרה, המהווה סכנת חנק ועשוי להכיל קצוות חדים ונקודות חדות. נדרשת הרכבת 

מבוגר.
הרחק מילדים עד להרכבה מלאה של המוצר.

לבטיחות המשתמשים במהלך השימוש במוצר:
4. השימוש במוצר זה יעשה תחת השגחתם הישירה של מבוגרים.

5. במהלך הרכיבה על מוצר זה יש להשתמש בקסדה, כפפות, מגני ברכיים ומרפקים.
6. השימוש במוצר זה מיועד לרוכב אחד בכל עת.

7. הרחק מאש.
8. בעת הרכיבה על מוצר זה, על המשתמש לנעול נעליים קשיחות

9. הרכיבה ברגליים יחפות אסורה בהחלט.
10 .מוצר זה הינו צעצוע .הנחו את ילדכם לשימוש נכון במוצר , והסבו תשומת ליבו לסכנות אפשריות. יש להשתמש במוצר בזהירות 

משום שנדרשת מיומנות ברכיבה כדי להימנע מנפילות ,התנגשויות או נזק לצד שלישי.
11 .קבוצת גילאים מומלצת: 9 חודשים עד 17 ק”ג.

12 .התאם את השימוש במוצר לתנאי הסביבה.
צידי דרכים, כביש מהיר  אין להשתמש קרוב למדרגות, שיפועים,  וחלקים.  ישרים  גבי משטחים  יהיה על  זה  .השימוש במוצר   13

ומשטחים רטובים.
14 .השימוש במוצר זה מוגבל לשעות היום בלבד. השימוש בשעות החשכה עלול להיות מסוכן .

15 .במקרה של סיבוב חד ופתאומי של ידית ההיגוי, קיימת סכנת התהפכות ואפשרות פציעה.
16 .פעוטות המנסים לטפס ולהיעמד על המוצר עלולים לאבד את שיווי משקלם ולהתהפך.

17 .בעת השימוש במוצר עלולים להתרחש מצבים בלתי צפויים, שאין היצרן יכול לחזותם מראש ולהיות אחראי לנזק או לחבלה 
בעקבותיהם.

אזהרות בטיחות והוראות אחזקה
18 .מוצר זה מיועד לשימוש פרטי ביתי ולא לשימוש מסחרי ו/או - ציבורי .

19 .אין להסיע חפצים על הצעצוע. משקל עודף עלול לגרום למצב מסוכן או לא יציב. 
20 .אין לחבר את הצעצוע לכל מוצר אחר על גלגלים. אין לדחוף ולגרור אותו במהירות העולה על קצב ההליכה.

21 .לעולם אין לגרור את המוצר מאחוריכם כאשר הפעוט יושב בו.
22 .יש לוודא ,שכל מנגנוני הנעילה משולבים ,ונמצאים במקומם.

23 .אין במוצר זה מתקן בלימה קבוע. אבטח את המוצר בעת חנייתו במיוחד בעת עצירה בשיפועים חדים.
24 .אין להחנות את המוצר, כאשר הפעוט יושב בו, ללא השגחה .

25 .צבע המוצר ותכולת החלקים יכולה להשתנות מידי פעם.
26 .יש לערוך למוצר בדיקות תקופתיות על מנת לאבטח את שלמות ההרכבה ובמיוחד בדיקת חלקים הנמצאים בתנועה ו\או איתור 

חלקים\ברגים משוחררים. בדיקת המוצר במרווחי זמן קצובים עשויה למנוע תאונות.
27 .מרכיבים ומכלולים פגומים מהווים סיכון בטיחותי לילדכם ויכולים לגרום לנזק קבוע למוצר ולהוציאו מכלל פעולה. תיקון לא נכון 

או ניתוק חלקים חיוניים עלולים להוות סכנה למשתמש.
28 .בעת ניקוי המוצר אין להשתמש עם תכשירים היכולים לשרוט, לשחוק או לאכל את המוצר. כמו כן הימנעו מתכשירים המכילים 

חומרים הגורמים לנזק סביבתי.
29 .אנא שימרו על האריזה המקורית לשם התייחסות עתידית, היא מכילה מידע צרכני חשוב .



הוראות הרכבה
30 .הרכבת המוצר תעשה ע”י מבוגר בלבד.

31 .לפני תחילת ההרכבה, יש לוודא שההוראות ברורות ומובנות.
32 .עקוב בקפידה אחר רצף ההוראות כפי שמופיע בתרשים שעל דף ההוראות.

33 .בעת הרכבת המוצר הישמרו לבל תפצעו מכלי העבודה.
34 .וודאו שסביבת העבודה שלכם פנויה וחופשית מסכנות. הרחיקו את אריזות החלקים כך שלא יהוו סכנה. שימו לב, חלקי אריזה 

שונים מהווים סכנת בליעה וחנק לפעוטות.
35 .הקפידו לאסוף את כלי העבודה בסיום ההרכבה.

.בתחילת ההרכבה חברו את כל הברגים בצורה רופפת כדי לוודא שהם מוקמו בצורה נכונה. הבריגו אותם למקומם בעזרת   36
כוח הידיים תחילה ורק אח”כ בעזרת מפתח ברגים תואם ותמיכה נגדית מצד שני. בגמר התהליך ודאו שהברגים והחלקים הודקו 

כראוי.
37 .מסיבות טכניות אנחנו שומרים את הזכות לבצע הרכבה ראשונית של המוצר. 

אזהרה: זה עלול להיות מסוכן להשאיר את הילד ללא השגחה. השתמש ברתמות כל עוד ילדך אינו יכול לשבת ללא עזרה. השתמש 
תמיד ברצועת המפשעה בשילוב עם חגורת מותן. מושב זה אינו מתאים לילדים מתחת לגיל 9 חודשים. כל עומס המחובר לידית 

משפיע על יציבותו של המוצר. מוצר זה אינו מתאים לריצה או החלקה.
.Smart-Trike - כתב אחריות מוגבלת

38 .אין כל כתב אחריות אחר או נוסף, מפורש או משתמע, שנעשה ע”י מפיץ או יצרן חלק כל שהוא ב SMART TRIKE , מלבד 
כתב האחריות המוגבל של חברת – SMART TRIKE כנגד פגמים בחומרים מהם עשוי המוצר כפי המפורט ונקבע להלן:

המקוריים,  המורשים  למפיצים  החברה  של  המורשים  המשווקים  דרך  הנמכרים  למוצרים  מתייחס  זה  מוגבלת  אחריות  .כתב   39
ונסמכים בעזרת הוכחת קניה. כתב אחריות זה הינו באחריות היצרן, והוא אינו ניתן לשינוי, להרחבה או להוספה כל שהיא מצידו של 

כל אדם או קניין זה או אחר בכל נקודת מכירה שהיא.
40 .בקשות ופניות לשרות לקוחות לגבי מוצרים תהיה, במידת האפשר, בליווי תמונות ותאור מפורט דרך הדואר האלקטרוני. החברה 

תענה לפניות בהתאם לאמור בכתב אחריות זה.
41 .היצרן ערב לכך, שהמוצר הינו ללא כל פגם בחומרים מהם מורכב, החל מרגע שליחת המוצר ועד לתקופה של שישה חודשים 
בתנאיי שימוש ביתי סבירים. אחריות מוגבלת זו אינה ניתנת להעברה ואיננה כוללת בלאי ושחיקה סבירים (כולל, אך לא מוגבל, 
לנזק ושחיקה של הגלגלים, בולמי הזעזועים, דהייה של צבעים, בלייה של חלקים מתכלים). אחריות היצרן תחת כתב אחריות זה לא 
תכלול שום אחריות כנגד נזק ישיר, עקיף או נזק ,שנגרם כתוצאה מפגם במוצר. אחריות מוגבלת זו בטלה ואינה תקפה אם המוצר 
נפגע בתאונה, היה בשימוש לא נכון או לא הגיוני ,לא מולאו הוראות ההרכבה או האחזקה המצורפות למוצר, אם נעשה שינוי מבני 

במוצר או עקב כל סיבה אחרת שאינה תוצאה של פגם בחומרים מהם עשוי המוצר.
42 .כתב אחריות זה נותן לכם זכויות משפטיות ספציפיות. אם במקרה ומוצר זה נפגם עקב פגם בחומרים במהלך תקופת האחריות 

help@smart-trike.com המוזכרת לעיל, יש ליצור קשר עם שרות הלקוחות בכתובת הדואר האלקטרוני
43 .כתב אחריות מוגבלת זה בא במפורש במקום כל כתב אחריות אחר, מפורש או מרומז, הכולל כל אחריות מרומזת או ישירה 

למידת סחירותו של המוצר ו/או התאמתו לשימוש כל שהוא, ובמקום כל התחיבות כל שהיא לחלקו של היצרן.
SMART TRIKE אינה מקבלת על עצמה ואינה מסמיכה לאף אדם לקבל על עצמו או להעניק כל אחריות למוצרים שכאלה.

Smart-Trike מיוצר בסין ע”י
יבואן: אצבעוני  - אופרת ח.פ 511895526 , מושב שדה עוזיהו, משק 73.
etzbaony30@etzbaony.com, 08-8667213 :שרות לאחר קניה

www.smart-trike.com סרטון הרכבת המוצר והדגמתו באתר היצרן
קראו ההנחיות שבחוברת ההרכבה ועל אריזת המוצר.

מיועד לשימוש פעוטות המתחילים לדווש בכוחות עצמם.

15732235303


