
שמור הוראות אלה לשימוש עתידי

POP STAR טיולון
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בטיחות ילדך היא האחריות שלך.
קרא את ההוראות בעיון לפני השימוש

ולשמור אותם לשימוש עתידי. 
טיולון פופ  סטאר מבית סילבר קרוס הוא מוצר 

באיכות גבוהה. תחזוקה נכונה תבטיח שימוש לתקופה 
ארוכה.

טיולון זה מיועד לילדים מגיל 0 ועד 15 ק"ג. 
יש להבטיח שכל אדם המשתמש בטיולון יקרא הוראות 

אלו בקפידה ולוודא כי הוא מבין אותן ופועל לשימוש 
הנכון והבטוח עבור ילדך.

אזהרה: לעולם אל תשאיר את ילדך
ללא השגחה.

טיולון פופ סטאר כולל את המרכיבים הבאים:
1.1 מארז, בדי מושב

1.2 גגון ופגוש
1.3 2 גלגלים להרכבה קדמית

1.1

1.2

1.3
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הרכבת  הטיולון
אזהרה: לפני השימוש יש לוודא שכל 

התקני הנעילה במצב נעול
2.1 חבר את הגלגלים המסתובבים על ידי 

איתור מיקום הגלגל מתחת לסיכת הפלדה 
המצורפת.

החלק את הגלגל כלפי מעלה ולחץ על עד 
שהגלגל ילחץ למקומו.

אזהרה: בדוק את הגלגל אם הוא 
מאובטח על ידי משיכתו בעדינות כלפי 

מטה.

חזור על פעולה בשני הצדדים. 

2.2 אתר את מוקד הנעילה בצידו של הטיולון, 
הרם ושחרר אותו

2.3 חזרו על כך בשני הצדדים כדי לאפשר 
לטיולון להיפתח על ידי הרמת הידיות כלפי 
מעלה והגלגלים באופן טבעי ייפלו לרצפה.

2.1

2.2

2.3
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הרכבת פופ סטאר כלפי מטה 
בעדינות מאחור על מנת לתפוס את 

הנעילה הממוקם בין הגלגלים האחוריים 
ונעלו את הטיולון.

אזהרה: אם לא תעשו זאת הדבר 
יגרום נזק לטיולון.

הניחו את עגלת הטיולון על פני משטח
וודאו כי הטיולון נע בחופשיות.

2.5 כדי להתאים את הגגון מצאו את 
החלקים בצורת "C" )מסומן באפור בציור(

עכשיו הצמידו אותם לשלדת הטיולון 
בלחיצה על צינורות הידית עד שישמע 
קליק, שיינעל במיקום הנכון על הנוקב. 
יש לקפל את הסקוטש כלפי מטה כדי 
לאבטח את הגגון באופן מלא למקומו.

2.6 הגגון ניתן לפתיחה ולקיפול על ידי 
הורדה או הרמה במתיחה 

כפי שמוצג באיור 2.6. 
שים לב בעת קיפול טיולון הפופ סטאר

צריך תמיד להבטיח כי גם הגגון מקופל, 
אם לא תעשה זאת עלול להיגרם נזק 

לטיולון.

2.4

2.5

2.6

*
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הרכבת פופ סטאר )המשך(.
2.7 טיולון פופ סטאר מוכן כעת לשימוש.

2.8 לטיולון הפופ סטאר יש מנח רגליים הניתן 
להזזה, בלחיצה כלפי מעלה בו זמנית תוכלו 
להרים או להוריד את התומך למיקום הרצוי.

2.7

2.8

הרכבת הפגוש
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מנח גב
3.1 לטיולון הפופ סטאר יש מגוון מנחי גב

3.2 ראשית, יש לאתר את מנגנון התאמת 
המשענת בחלקו האחורי של המושב. 

יש למשוך את מנגנון ההנעה בעדינות 
ולכוון לזווית הרצויה.

3.3 כדי להעלות את המשענת  יש לאתר 
את הרצועה למשוך בעדינות. את משענת 

הגב חזרה לגובה הרצוי.
הערה: מומלץ תמיד להחזיר את משענת 

הגב למצב זקוף לפני קיפול הטיולון.

3.1

3.2

3.3
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שימוש ברתמות הבטיחות
אזהרה: השתמש תמיד ברצועת 

המפשעה בשילוב עם רצועת 
המותניים כדי לאבטח את ילדך.

4.1 כדי להדק את הרתמה יש להכניס את 
שני אבזמי הקליפס לכל צד של האבזם. 

הקשב לצליל ה-"קליק ".

אזהרה: השתמש תמיד במערכת 
הריסון

אזהרה : יש להשתמש בריתמה מיד 
כשהילד מסוגל לשבת ללא עזרה

4.2 כדי לשחרר את רצועות הרתמה 
יש ללחוץ במרכז, הרצועות יתנתקו.

רצועות הכתף ניתנות לשחרור מהאבזם אם
נדרש.

4.3 רצועות הריסון ניתנות להתאמה מלאה 
ומתכוונן באופן מלא על ידי הנעת הטבעות 

לגודל הרצוי.
הילד שלך צריך תמיד צריך להיות רתום

בכל רגע גם אם מדובר בפרקי זמן קצרים
למען בטיחות מקסימלית.

4.1

4.2

4.3
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שימוש בבלמים
5.1 כדי להחיל את הבלם יש ללחוץ

כלפי מטה על הבלם הממוקם בגלגלים 
האחוריים. הבלם באופן אוטומטי ינעל את שני 

הגלגלים בו-זמנית.

5.2 כדי לשחרר את הבלם, יש להרים את 
הבלם כלפי מעלה ושני הגלגלים ישתחררו 

בו-זמנית.

5.3 לטיולון הפופ סטאר גלגלים קדמיים 
מסתובבים. על מנת לנעול גלגלים אלו יש 
לאתר את המלכוד בין הגלגלים הקדמיים.

לחץ כלפי מטה בכל גלגל. והגלגלים
באופן אוטומטי ינעלו חזור על פעולה גם 

בגלגל השני.
כדי לשחרר ולחזור למצב גלגלים מסתובבים 

הרם את תפס הנעילה בשני הגלגלים.

הערה: חשוב כי תמיד בעת הושבה או 
הורדה של ילד הגלגלים יהיו במצב 

נעול.

קיפול הטיולון
הערה: משענת הגב צריכה להיות תמיד 

בתנוחה זקופה והגגון מקופל לפני קיפול 
הטיולון.

7.1 כדי להתחיל בקיפול, יש לאתר את תפס 
הנעילה האחורי )ממוקם בין הגלגלים( ולהרים 

כלפי מעלה עם בוהן הנעל שלך )A(, או 
לחלופין, למשוך את רצועת הנשיאה כלפי 

.)B( מעלה

5.1

5.2

5.3

7.1 A
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7.2 עכשיו יש לאתר את הנצרה 
המשנית הממוקמת מעל הגלגל 

האחורי הימני.
ללחוץ בעדינות כלפי מטה עד 

שהנעילה משתחררת.

7.3 דחוף את הידיות קדימה והטיולון
ייסגר באופן טבעי לגודל קומפקטי.

ודא כי שני תופסני הנעילה  
)הממוקמים משני צדי הטיולון(. 

תפוסים.

7.4 לטיולון פופ סטאר ידית אחיזה 
רכה בצד ימין

אזהרה: ידית זו רק מיועדת 
להרמת הטיולון בלבד

7.3

7.2 B

7.4

הערות בטיחות
מוצר זה מבית סילבר קרוס הוא באיכות גבוהה ובשימוש נאות ועם שימוש ותחזוקה 

נכונים יעניק לך שרות לאורך שנים.
בכל בעיה יש לפנות ישירות ליבואן: 

חסדי שמואל בייבי בע«מ  בית וגן 3 ירושלים 02-5388404
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אזהרה:
- מוצר זה מתאים מלידה ועד 15 ק"ג

- יש להשתמש תמיד ברתמת הבטיחות, 
   ברצועת המפשעה בשילוב עם רצועת המתניים. 
- לעולם אל תשאיר את ילדך ללא השגחה בטיולון.

- ודא שכל התקני הנעילה  נעולים לפני הנחה/הורדת הילד מהטיולון
- כדי למנוע פציעה יש להרחיק את הילד לפני קיפול ופתיחת הטיולון

- אין לתת לילד שלך לשחק עם מוצר זה
- בדקו שגוף הטיולון וכל חלקיו במצב תקין ולא פגומים לפני שימוש

- מוצר זה אינו מתאים לריצה או החלקה
- כל עומס המחובר לידית ו / או לחלק האחורי של משענת הגב ו/או בצד      

   הטיולון עלול להשפיע על יציבות הטיולון
- אין לשאת יותר מילד אחד בטיולון זה

- אין להעמיד ילד שני על אחורי הטיולון
- אין להשתמש באביזרים שלא אושרו על ידי סילבר קרוס

- אין להשתמש בטיולון אם אחד מחלקיו שבור, קרוע, או חסר
- אל תאפשר לילדך לטפס על הטיולון  

- הרחק מהטיולון כלהדבר עלול לגרום לפציעת ילדך או לגרום נזק לטיולון

בטיחות ילדך היא האחריות שלך
קיבולת סל: 2 ק"ג

שלדה - יש לבדוק תמיד סימני שחיקה בטיולון. 
יש לשמן באופן קבוע את כל החלקים. ולשמור על חופש תנועה

את חלקי המתכת יש לנקות עם מטלית נקייה ויבשה. 

פריטי בד - לנקות עם מים וסבון בעדינות
מידה מסוימת של דהייה עלולה להתרחש לאורך זמן בדרך של שימוש יומיומי.

טיפול ותחזוקה 

Silver Cross )UK( Ltd, 
Micklethorn,
Broughton,
Skipton,
North Yorkshire BD23 3JA
United Kingdom
www.silvercross.co.uk
Tel: 0845 872 6900

יבואן: חסדי שמואל בייבי בע"מ 
בית וגן 3 ירושלים 02-5388404 

ע.מ 515738458
ארץ ייצור : סין


