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מדריך למשתמש

הוראות לשימוש בסוללות
התקנת סוללות:

• וודא כי המוצר במצב כבוי.
• פתח את תא הסוללות בתחתית המוצר בעזרת מברג.

• התקן את הסוללות הנדרשות בתא, בהתאם לתרשים המופיע בתא.
• סוללות אלקליין הינן המומלצות ביותר לשימוש.

• החזר את כיסוי תא הסוללות למקומו והברג חזרה את מכסה התא.
• הטיפול בסוללות, התקנתן ואכסונן, ייעשה אך ורק על ידי מבוגר.

אזהרות לגבי טיפול בסוללות:
• השימוש בסוללות נטענות אינו מומלץ.

• אין להטעין סוללות שאינן סוללות נטענות.
• אין להשתמש בסוללות חדשות וישנות יחד.

• אין להשתמש בו זמנית בסוגי סוללות שונים.
• יש להקפיד על שימוש בסוללות בעלות ערך שווה ועל התקנתן 

  על פי הקוטביות הנכונה בהתאם לתרשים, על מנת למנוע נזק למוצר.
• הטענת סוללות תיעשה על ידי מבוגר בלבד.

• יש להסיר את הסוללות הנטענות מהמוצר לפני הטענתן.
• סוללות שאזלה עצמתן יש להוציאן מן המוצר.

• במקרה של אי שימוש ממושך במוצר, יש להוציא את הסוללות ממנו.
• אין להשליך סוללות לאש, אין לנסות ולפתוח סוללות מכל סוג שהוא.

• אין ליצור חיבור בין 2 קצוות אספקת המתח.
• מנע הרעלה / חנק: אין להשאיר סוללות בהישג ידם של פעוטות.

אחזקה קבועה: 
• אין להרטיב את המוצר. ניקוי המוצר יעשה במטלית לחה בלבד.

• יש להרחיק את המוצר מקרני שמש ישירות או ממקור חום.
• במקרה של הפסקת פעולת המוצר / ירידה בעוצמת פעולתו, יש להחליף סוללות.

דף זה מכיל מידע חשוב. שמרו עליו להתייחסות עתידית. 

עזרו לנו לשמור על איכות הסביבה! 
בהתאם לתקנות האיחוד האירופי, הקפידו על פינוי סוללות משומשות ומוצרים אלקטרוניים 

לא שמישים למיכלי איסוף מתאימים.

חשוב: 
יש לקרוא את כל ההנחיות לפני השימוש במוצר.

יש לשמור את מדריך השימוש להתייחסות עתידית. 

המוצר יורכב על ידי מבוגר בלבד.  
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הכניסו את הידית לתוך החור הממוקם בקצה העליון של 
גוף הקטר, עד להישמע צליל נעילה. 

1. השגחת מבוגר ישירה נדרשת כל הזמן. 
2. לפני כל רכיבה, יש לבצע בדיקת תקינות של חלקים רופפים 

או חסרים.  במקרה שהצעצוע אינו תקין - אין להשתמש בו. 
3.  יש לשמור על קשר עין עם הפעוט בעת משחקו בצעצוע זה. 
אין להרשות שימוש באיזורים שאינם בטוחים כגון מקווי מים, 
ליד כבישים, חנייה, שיפועים תלולים, מדרגות, וכדומה. מומלץ 

לרכב על הצעצוע בתוך הבית, בגינה או בפארק. 
כי סביבת הרכיבה בטוחה מסכנות או מכשולים  לוודא  יש   .4

העלולים לגרום לנפילה. 
5. יש לוודא כי הרכיבה מתבצעת על ידי רוכב אחד בכל פעם. 

אין לאפשר רכיבה של שני ילדים בו זמנית. 
אחרים.  ילדים  הצעצוע  בעזרת  לדחוף  לילדים  לאפשר  אין   .6

סוג כזה של משחק עלול לגרום לנפילה או לחבלה. 
לילדים  מיועד  אינו  הוא  המוצר,  של  מכני  חוזק  עקב   .7

שמשקלם מעל 25 ק“ג. 
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