תלת האופן לפעוטות עם הטכנולוגיה המתקדמת בעולם!
תודה על שבחרתם לרכוש  , smart trikeמותג תלת האופן לפעוטות הנמכר ביותר בעולם.
המותג  Smart-Trikeזכה כמעט בכל פרס שקיים בתעשיית הצעצועים בתחום ”צעצועים על גלגלים“ ,והפך במהירות שיא
לתלת אופן שבו בחרו מיליוני הורים ברחבי העולם עבור יקיריהם האהובים מכל .לאחרונה הטמיעו בחברת Smart-Trike
את טכנולוגיית ”היגוי בנגיעה“ בתלת אופן שמייצרת החברה .כתוצאה ממהלך חדשני וראשוני זה הפך ההיגוי והתמרון בתלת
האופן של  Smart-Trikeלקל ,נוח ואינטואיטיבי ,ממש כמו בעגלות תינוק\טיולונים.

שימו לב  -מידע והנחיות חשובות לשימוש מועיל ,נכון ומהנה במוצר:
 .1אין לסובב את הידית לכל כיוון שהוא .כאמור מעלה ,ההיגוי בתלת האופן נעשה ללא סיבוב ידית ההורים .כל שעליכם לעשות
הוא לדחוף קדימה את תלת האופן תוך כדי הפניית תלת האופן לכיוון הרצוי ,ממש כמו בעגלת תינוק.
 .2הידית במוט הדחיפה של ההורים הינה קשיחה ומקובעת למקומה ,ואינה נעה לכיוון כל שהוא .סיבוב הידית בכוח רב עלול
לגרום נזק לידית הדחיפה .
 .3אחת התכונות היותר חשובות בתלת אופן  Smart-Trikeמהדור החדש ,הינה האפשרות הניתנת להורים לקבוע מי ישלוט
בהיגוי התלת אופן .המוצר מגיע מפס היצור במפעלינו כאשר מצב ההיגוי הינו בידי הפעוטות .על מנת להעביר את השליטה
בתלת אופן לידי ההורים יש לפעול כדלקמן :
עמדו מול תלת האופן ולחצו מטה ,והחזיקו את כפתור הניווט הנמצא על מגן הבוץ )תמונה א‘ בתרשים( ,ובאותה עת סובבו את
הגלגל הקדמי עד אשר הכפתור יהיה בצידו השמאלי של הגלגל )תמונה ב‘ בתרשים( ,ורק אז עזבו את כפתור הניווט.
כדי להשיב בחזרה את השליטה וההיגוי בתלת אופן לידי הפעוטות בבוא העת ,יש לחזור שוב על אותו סדר פעולה .כלומר:
לחיצה על כפתור הניווט ,תוך כדי סיבוב הגלגל הקדמי למצב בו הוא יהיה מצד ימין.
תפעול מדרכי הרגליים  -מדרכי הרגליים המובנים בגוף המוצר נועדו לספק לפעוט מקום להניח את רגליו בעת שתלת האופן
נדחף ע“י ההורה .כל שעליכם לעשות כדי להכינו לשימוש ,הוא לגשת לתלת האופן מצידו האחורי ובשתי כריות כף היד ללחוץ
קלות בו זמנית כלפי מטה על צידם האחורי של מדרכי הרגליים ואז לפותחם לצדדים.
בבוא העת,עם היותו של הפעוט עצמאי ומוכן לרכיבה ,יש לקפל תחילה את  2מדרכי הרגל מעלה ,ואח“כ יש ללחוץ את המתג
הקפיצי כלפי מטה ולהחזיקו )המתג נמצא בחלקו העליון של המדרך( בשלב זה ניתן לקפל את כל המתקן לתוך גוף תלת
האופן.
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לשאלות ומידע נוסף ,נשמח לעמוד עמכם בקשרetzbaony30@etzbaony.com ,08-8667213 :

סרט הדרכה מלא באתרwww.smart-trike.com , www.smart-trike.co.il:

