
Leeloo one  עגלת
AW60 דגם

הוראות הרכבה, שימוש ובטיחות

חשוב: יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש, ולשמור עליהן 
לצורך התייחסות בעתיד.  אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד!

HighStandard



הוראות בטיחות
חשוב: שמור לשימוש עתידי. קרא בקפידה

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש, ולשמור עליהן 
לצורך התייחסות בעתיד.  אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד!

אזהרה: יחידת הישיבה מתאימה לשימוש לילד מגיל לידה (0) .
המלצה: בשימוש עם יילודים, מומלץ ללכוון את גב המושב לתנוחת השכיבה המירבית.

אזהרה: העגלה מתאימה לשימוש עם ילד אחד עד משקל גוף של 15 ק"ג.
אזהרה: אין להשאיר את ילדך ללא השגחה.

אזהרה: אין לאפשר לילד לשחק עם העגלה.
אזהרה: אין להוסיף מזרן נוסף למרכב השכיבה מעבר למה שסופק ע"י היצרן

אזהרה: למניעת פציעה יש להרחיק את ילדך בעת פתיחה או קיפול של העגלה.
אזהרה: לפני השימוש יש לוודא שכל התקני הנעילה במצב נעול.

אזהרה: תמיד יש להשתמש בחגורת הבטיחות. חובה לקשור את הילד בכל עת 
של ישיבה נייחת או נסיעה ולו הקצרה ביותר בעגלה ע"י חיבור וסגירה ב 5 נקודות 

העיגון: 2 רצועות הכתפיים, 2 רצועות מותניים ורצועת המפשעה.
אזהרה: משקל מקסימאלי למטען בתא אחסון תחתון מקסימום 3 ק"ג. 

              משקל יתר עלול לגרום לחוסר יציבות ושליטה בעגלה.
אזהרה: כל מטען המחובר לידית או למשענת הגב או לצידי העגלה יכול 

              להשפיע על יציבות העגלה.
אזהרה: יש לוודא שהתקני החיבור של יחידת המושב מחוברים כיאות.

אזהרה: מוצר זה אינו מיועד לריצה או החלקה.
אזהרה: לעולם אין להשאיר ילד בעגלה ללא השגחת מבוגר (מעל גיל 18).

אזהרה: יש להרחיק את שקיות האריזה בעגלה החדשה מהישג ידם של ילדים.
     *  אסור להסיע את העגלה במדרגות רגילות או מדרגות נעות

     *  אסור להישתמש באביזרים וחלקי חילוף לא מאושרים ע"י היצרן ו/או היבואן
     *  בחנייה, בעצירה או בסיום הנסיעה, יש להפעיל את מעצור הגלגלים האחוריים 

         למצב עצירה בטרם שחרור הילד מחגורת הבטיחות והוצאתו מהעגלה
     *  יש למנוע מהילד לעמוד בעגלה.

אזהרה: יש לנקוט ערנות מלאה במדרכות, שבילים ומעברי חצייה. 
            לעולם אין להניח כי נהגי המכוניות רואים אתכם.

בטיחות מעל לכל – יש לוודא לפני הנסיעה תקינות מלאה של העגלה, 
חלקיה ונסיעתה. חב' היי סטנדרט בע"מ אינה אחראית לנזק או פציעה כל 

שהיא כתוצאה מאי קריאה של הוראות אלו ו/או שימוש לא נכון בעגלה 
בהתאם להוראות.
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חלקים
חלקים בעגלה

1. לחצן קיפול העגלה
2. כפתור שחרור הקיפול

3. ידית העגלה
4. מסגרת הידית

5. מסגרת בסיס גלגלים
6. מעצור גלגלים 

7. גלגל אחורי
8. גלגל קדמי

9. כפתור שחרור גלגל
10. כפתור נעילת כיוון גלגל
11. מסגרת משענת רגליים

12. פגוש
13. מסגרת הגגון
14. נעילת קיפול
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הוראות

2. שחררו את ידית נעילת הקיפול1. עגלה במצב מקופל
לפתיחת העגלה

3. הרימו את ידית העגלה כלפי
מעלה לפתיחת העגלה

4. פתחו את העגלה עד אשר הישמע
�קליק� החיבור והעגלה פתוחה במלואה

ונעולה במצב פתוח

5. פתיחת הגגון

פתיחת העגלה
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AB

הוראות

מעצור גלגלים
1. עצירה. לחצו על דוושת מעצור הרגל (A) כלפי מטה לעצירת העגלה,

עד הישמע �קליק� החיבור והמעצור נעול.
2. שחרור. הרימו עם הרגל את דוושת המעצור (B) לשחרור הנעילה.

גלגלים קדמיים
(A) לחצו על כפתור נעילת כיוון הגלגל לנסיעה בקו ישר

הרימו את כפתור נעילת כיוון הגלגל (B) לנסיעה רגילה עם גלגלים 
בכיוון 360 מעלות.
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הוראות

שחרור גלגלים קדמיים

הכניסו את הגלגלים הקדמיים לחורים שבבית הגלגל, עד הישמע
�קליק� החיבור.

הרכבת גלגלים קדמיים

לחצו על כפתורי שחרור הגלגלים שבצד הגלגל
לשחרור הגלגלים והוצאתם החוצה
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הוראות

שחרור גלגלים אחוריים

לחצו על כפתורי שחרור הגלגלים שמתחת לגלגל
לשחרור הגלגלים והוצאתם החוצה

הרכבת גלגלים אחוריים

הכניסו את ציר הגלגל אל תוך חור בית הגלגל, עד הישמע �קליק� החיבור.
יש לוודא כי הגלגל נעול ע�י ניסיון למשוך אותו החוצה
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הוראות

פגוש

הכניסו את הפגוש למחברי הפגוש עד הישמע �קליק� החיבור.
לשחרור הפגוש לחצו בכפתורי השחרור בצידי הפגוש ומשכו

את הפגוש החוצה
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הוראות
חגורת בטיחות

להרכבה נכונה של חגורת הבטיחות, חברו את 
הקרבינות של רצועות הכתפיים A אל הלולאות

 .B של רצועות המפשעה
לסגירת אבזם חגורת הבטיחות, הכניסו 

מהצדדים את המחברים של רצועות 
 ,C המשפעה אל תוךהאבזם המרכזי

עד הסוף ועד הישמע 
�קליק� החיבור. וודאו כי החיבור נעשה כיאות.

: סגירה

: פתיחה

לכיוון אורך רצועות הכתפיים ורצועות המפשעה
בהתאם לגוף הילד, ניתן לשנות את האורך ע�י 

משיכה או כיווץ הרצועות דרך טבעות הכיוון
F. יש לוודא כי הרצועות מתוחות אך לא יתר 

על המידה.
לשחרור חגורת הבטיחות, לחצו על כפתור 

שחרור האבזם D בחלק העליון והתחתון
במקביל. 

לשחרור רצועות הכתפיים ניתן לשחרר את 
הקרבינות שלרצועות הכתפיים E,  לפי הצורך.

אזהרה: יש לחגור את הילד בחגורת הבטיחות בכל עת ובכל שימוש עם העגלה

 לשינוי גובה רצועות הכתפיים הוציאו את רצועות 
הכתפיים מבעד ללולאות שבמשענת הגב. שחררו את 
הרצועות מבעד לטבעות המתיחה F. העבירו והשחילו

את הרצועות דרך לולאות בגובה אחר, לפי הצורך. 

שימו לב: רצועות הכתפיים מונחות נכון כאשר הלולאות 
נמצאות כ 3 ס�מ מעל כתפי הילד.
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הוראות

כיוון זווית משענת הגב
1. כיוון זווית משענת הגב ע�י הרצועה שבגב המשענת.

להורדת משענת הגב כלפי מטה אחזו בתופסן כיוון הזווית ומשכו אותו כלפי 
מטה, עד הזווית הרצויה.

2. להרמת משענת הגב, אחזו בטבעת בקצה הרצועה וביד השנייה דחפו את 
תופסן הכיוון כלפי מעלה. במקביל הרימו את המשענת

כיוון משענת רגליים
משכו את מסגרת הבסיס של משענת הרגליים החוצה לשימוש עם 

משענת רגליים.
לסיום, דחפו את מסגרת הבסיס חזרה פנימה

12



11

הוראות

קיפול העגלה

2. לחצו והזיזו את כפתור שחרור הקיפול1. קפלו את הגגון
 שמאלה (1) ולחצו על לחצן קיפול העגגלה (2).

3. דחפו את את ידית העגלה 
קדימה וקפלו את העגלה.

 * נעילת הקיפול תינעל אוטומטית
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ריפודים
ניתן לנקות את הבדים עם ספוג או מגבון, מים וסבון עדין.

אין לייבש את הבד במייבש כביסה. לא לגהץ, לא לכבס בניקוי יבש
למניעת כיווץ הבד, חברו את הבד בעודו רטוב לשלדת העגלה לייבוש. 
חלקי מתכת ושלדת העגלה ניתנת לנקוי בעזרת מטלית רכה ויבשה. 

אפשר לשמן את גלגלי העגלה וחלקים נעים מעת לעת.
בידקו באופן קבוע את תקינות הגלגלים, חגורת הבטיחות, המעצור וחלקים ננעלים.

אם יש צורך לתקן או להחליף את בד העגלה יש לעשות זאת דרך היבואן המורשה בלבד.

אחסנה
אין לאחסן את העגלה בשמש לזמן ממושך. 

השמש תגרום לצבע הבד לדהות ותייבש את צמיגי הגלגלים.
אחסון העגלה במקום סגור ויבש יאריך את חיי העגלה וישמור על מראה נקי וחדש.

לא לאחסן העגלה בחוץ תחת כיפת השמים.
יחד עם זאת, אם הנכם מאחסנים את העגלה בחוץ, אנא כסו את העגלה 

בכיסוי פלסטיק כהה להגנה מפני קרני שמש ורטיבות.
לאחסנה ממושכת יש לאחסן במקום סגור ולמנוע גישה מילדים

אין להניח חפצים כבדים על גבי העגלה גם בעת אחסון
אין לאחסון העגלה בקרבה למקור חום כמו תנורים, מזגנים, כלי רכב או אש

* יש לבדוק באופ שגרתי את תפקוד ותקינות המעצורים, הגלגלים, התקני הנעילה, 
התקני החיבור, רתמת הבטיחות והתפרים.

* יש לנקות, לתחזק ולבדוק העגלה באופן שוטף

ניקיון ואחזקה
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יבואן מורשה: 
היי סטנדרט בע�מ
בני ציון ת.ד 235
טל: 09-7443130

יצרן: 
תוצרת סין 

1. האחריות על העגלה, לכל החלקים היא לשנה.
2. האחריות בתוקף בצירוף חשבונית קנייה מקורית.

3. האחריות והשירות הינם בתחומי מדינת ישראל בלבד. 
4. חברת היי סטנדרט מצהירה כי מרכב שלדת העגלה משווק ללא פגמים 

     הנובעים מתהליך הייצור והאחריות היא לשנה, ורק במקרים של שימוש 
     במוצר באופן סביר, נורמאלי, בהתאם להוראות היצרן והיבואן ובהתאם 

    לאזהרות ע"ג העגלה.

5. האחריות אינה כוללת:  
1. בלאי או התיישנות החומר (נזק לבד, לכלוך וכתמים, עובש, שריטות, 

    קרעים, זיעה, דהייה, ניקוי, כיבוס ודטרגנטים שלא לפי ההוראות, וכדומה)
2. גלגלים וחלקי פלסטיק. 

3. חלודה וקורוזיה
4. פגמים כתוצאה מהרכבה או פירוק לא נכונים, שימוש בחלקי חילוף 

ואביזרים לא מתאימים ולא מאושרים ע"י היצרן והיבואן
5. פגמים כתוצאה מנזק מכוון, שימוש שלא בהתאם להוראות השימוש, או 

נזק לא מכוון
6. שימוש מסחרי בצורה ישירה או עקיפה, לרבות השאלת עגלות או השכרת עגלות

7. פגמים כתוצאה מאחסון ותחזוקה שלא בהתאם להוראות השימוש
8. נזק ופגמים כתוצאה משימוש עם עגלה במדרגות רגילות או נעות 

9. נזק ופגמים כתוצאה משימוש עם יותר מילד אחד בעגלה
10. תאונות ובכלל זה נזק שנגרם בטיסות, באוטובוסים, ברכבות, במוניות 

ותאונות רכב פרטי.

אחריות

Ningbo Wanlyan Child Products Co., Ltd
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