
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! 
ומוצרים  משומשות  סוללות  פינוי  על  הקפידו  האירופי,  האיחוד  לתקנות  בהתאם 

אלקטרוניים לא שמישים למיכלי איסוף מתאימים.

1. החלק את הרגליים לתוך השקעים המתאימים בצד האחורי של 
הגוף המרכזי. שים לב: הכוכבים שעל הרגליים יפנו לכיוון חוץ.

2. דחף את הידית לתוך השקעים שבחלק העליון שבגוף הראשי. 
וודא כי הידית יציבה במקומה.

3. התאם את אחד הגלגלים למקום המיועד בבסיס הגוף המרכזי. 
עשה כך גם בצד הנגדי. לבסוף, התאם את שני הגלגלים הנותרים

למקומות המיועדים ברגליים המחוברות לגוף הראשי.

4. מקם את הטלפון במקום המיועד לו בגוף המרכזי. מקם את לוח 
המקשים במקומו הייעודי ודחף עד שמיעת קליק. שים לב: על מנת 

לנתק את לוח המקשים מן הגוף המרכזי, עליך ללחוץ על כפתור 
הכוכב לשחרור, ולמשוך את לוח המקשים החוצה. 

5. כעת הצעצוע מורכב באופן מלא ומוכן למשחק ולהנאה!

הליכון מוסיקלי רב שלבי

6-30
חודשים

מקרא
1. ידית   2. גוף מרכזי   3. טלפון לחצנים   4. רגליים   5. גלגלים קדמיים 

(ניתנים לנעילה)   6. גלגלים אחוריים   7. כפתור כוכב   8. לוח מקשים
9. מתג הפעלה וכיבוי   10. כפתורי צלילי החיות   11. מפתח הדלקה

12. תא הסוללות 

הרכבת המוצר תיעשה על ידי מבוגר בלבד

אזהרות והנחיות לשימוש במוצר:

1. יש להשתמש רק על גבי משטח חלק ובסביבה בטוחה. יש להמנע משימוש 
בקרבת מדרגות, מכשולים או מקור מים. 

2. יש לבצע בדיקה שגרתית של שלמות המוצר על כל חלקיו .
3. אי ביצוע של הנחיות הבטיחות עלול להביא לסכנת פציעה. 

נא וודא כי הנחיות הבטיחות מיושמות במלואן.
4. כל התערבות טכנית תיעשה על ידי מבוגר בלבד.

5. בדוק את מנגנון נעילת הגלגלים לפני שימוש במוצר. 

העברת הגלגלים ממצב נעול למצב משוחרר, ולהיפך:

בכדי לנעול את הגלגלים, 
סובב את תפס הנעילה עם כיוון השעון 

עד להשמע צליל הקלקה. 
יש לחזור על הפעולה בגלגל השני. 

בכדי לשחרר את מצב הנעילה,
 סובבו את תפס הנעילה 

כנגד כיוון השעון 
וחזרו על פעולה זו בגלגל השני. 


