Recaro Young Sport
כסא בטיחות – יאנג ספורט
המושב המשולב

מושב בטיחות RECARO

آ ./0ا'+,ن ر)('رو

דגם Young Sport :

ا067ازYoung Sport :

הוראות התקנה ושימוש

'A?BCDت ا0<7آ?> وا=:;</ام

הורים יקרים,

0HIات ا,ه' .7ا0(7ام،

ברכותינו על רכישת מושב בטיחות מדגם RECARO
יאנג ספורט – המושב המשלב מושב בטיחות המיועד
להתקנה עם כיוון הנסיעה ובוסטר עם גב.

*. /01 !234!56ا ,"-آ*)( ا&!%ن ر!"#رو
)89رت – ا ()*":اA:ي  <3= >%?#آ*)( أ!%ن
*D0: ?J%آ G!H6!= I3ا *EF:و=.*5B C% *D)8

הוראות התקנה להתקן ריסון בקבוצות 3 ,2 ,1
) 36-9ק"ג(

!V30J6ت ا*D:آ!5H: I3ز ا W=*:ا3 ,2 ,1 YZE:
) 36-9آ[(,

הוראות אלה חייבות להימסר לידי הקונה.

!V30J6 ,30F6 IH#ت ا*D:آ I3ه*D]V0: GAي دا.!V-

היצרן RECARO :ארץ יצור  :גרמניה
RECARO GmbH & Co. KG, Competence Center Child
Safety

ا :>D2V:ر!"#رو دو Y:ا!D4bج :أ!34!V:
RECARO GmbH & Co. KG, Competence
Center Child Safety

היבואן :אספיר בע"מ ,תל עדשים 19315,טלפון04-6511400 :

ا8DFV:رد :أ) *3Eم .ض ،19315 ,3.?1 }6 .ه!04- :~6
6511400
اّ8FV:ق *D)8= :إ !3*4م .ض!. ،.رع }6 ،16 <3 48E:
أ= .I3ﻫﺎﺘﻑ03.566.8000 :

ט.ל.ח אפשרות לשגיאות דפוס ,טעויות ושינויים טכניים.

ه!2ك إ88: Y34!"%ع أ !ء  ،Y3J9 %أ !ء
و*33[6ات .Y326

המשווק :בוסטר אנרגיה בע"מ טלפון03-5668000 :
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תוכן עניינים
מושב בטיחות לילד מסוג  RECAROספורט ,מתאים
לקבוצות גיל  2 ,1ו 36 - 9 ,3-ק"ג ,להתקנה ברכב בעל
חגורת בטיחות מסוג  3נקודות )חגורת אגן-כתף( ,בעל
מערכת רצועות פנימיות  5נקודות נפרדת עבור ילדים מקבוצה
 .1מושב הבטיחות נבחן ואושר בהתאם למבחנים המוגדרים
ב 44/04 ECE -להתנגשות חזיתית ,במהירות של  50קמ"ש.
ניתן להתקין את מושב הבטיחות בכל המושבים ברכב שיש
להם חגורת בטיחות מסוג  3נקודות )חגורת אגן-כתף(.
ا')L<MA7ت
آ ان ! !# $ع ر*+رو (!رت23 ,-.+ ،ت ا 2 ،1 /01و
 36-9 ،3آ7 ،,5آ0 3 60رة <@1ة >=<ام أن ذي B# 3ط )<Dام
-EFآ I!KL M (G7أ I<DداB# 5 $ $ I0Fط PLدة OوNد $
ا ME=3 ,T .1 I2PواESد WX. 04/44 ECE /(Q $ M0R IQام
ا 50 IRY> ،آ 3 ,ا IS-. $*S+ .IRYآ ا! *RB /
ا0Yرات ا<Sودة >=<ام أن ذي B# 3ط )<Dام -EFآ(G7
תוכן

اLAHA7ن

התקנת מושב הבטיחות ברכב לקבוצה 1

0Dآ?> آ ./0ا'?T7رة  W+ا1 UVP7

התקנת המושב עם חגורת בטיחות 3
נקודות )חגורת אגן-כתף(

%ء Y%ا: ()*":ام ا&!%ن ذي !4 3ط
)ام *-آ(~D

1.5 – 1.1

חגירת ילד מקבוצה  1במושב הבטיחות

[ّ:ة ر XYا W+ :7L7ا .\ 1 UVP7آ./0
ا'+,ن

2

השימוש ברצועות הפנימיות
התאמת גובה הרצועות הפנימיות

ا)?Dام ّ?1ة ا W=*:ا?:اY30
%ء Y%ار!E6ع ّ?1ة ا W=*:ا?:اY30

2.6 – 2.1
2.8 – 2.7

טיפול

اU)'^C7

3

הטיית מושב הבטיחות
הסרת הריפוד
הסרת הרצועות הפנימיות

إ Y:!%ا()*":
إزا Y:ا! [:ء
إزا?1 Y:ة ا W=*:ا?:اY30

3.1
3.2
3.9 – 3.3

התאמת מושב הבטיחות ברכב לקבוצות
2+3

b+ء U+آ ./0ا'+,ن \ .ا'?T7رة W+
ا3 + 2 UVP7

4

%ء Y%ا ()*":ور= Wا?1!FV= ?:8:ة ام
התקנת המושב כבוסטר וחגירת הילד
באמצעות חגורת בטיחות  3נקודות )חגורת ا&!%ن ذي !4 3ط )ام *-آ(~D
אגן-כתף(

פרק
اNOP7
1

4.3 – 4.1

הערות

'dIb+ت

5

מידע בטיחותי
מידע כללי
אחריות

!%80J%ت و!Y3-
!%80J%ت Y%!1
اY:!E":

5.1
5.2
5.3
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פרק  – 1התקנת מושב הבטיחות עם כיוון הנסיעה לקבוצה 1
ا UAfb+ – 1 NOP7آ ./0ا1 UVP7
 1.5 –1.1התאמת מושב הבטיחות עם חגורת בטיחות מסוג  3נקודות )חגורת אגן-כתף(
b+ 1.5 –1.1ء U+آ ./0ا'+,ن nM7ام ا'+,ن ذي 'pq 3ط )nIاك -0Orآ<(t
פתח את אבזם ה lock off-דרכו עוברת
חגורת הבטיחות של הרכב )המצוי בקצה העליון של
מושב הבטיחות() .תמונה (1.1
ا Dإ= ,#ا:ـ  lock offاA:ي  *V#ام أ!%ن ا!3F:رة #* <1
)ا88V:د ( ا* :ف ا80J:ي  <%آ*)( ا&!%ن() .ا(1.1 ,)*:

משוך החוצה את חגורת הבטיחות של הרכב מסוג 3
נקודות )חגורת אגן-כתף( ,הרם את ריפוד משענת הראש
של מושב הבטיחות והעבר את החגורה מאחורי הריפוד.
)תמונה (1.2
ا) Iام ا&!%ن ( ا!3F:رة ذي !4 3ط إ /:ا!:رج )ام
*-آ ،(~Dوار! ¢ Cء  ?2F%ا*:أس وّ*%ر ا:ام ~0 <%
ا! [:ء) .ا8:رة (1.2

"הקלק" את לשונית חגורת הבטיחות של הרכב לאבזם
הנעילה ברכב .מקם את החלק התחתון )חגורת האגן(
של חגורת הבטיחות מסוג  3נקודות בווים האחוריים של
מושב הבטיחות המיועדים לכך) .תמונה (1.3
أد} !F:ن ام  ?J%ا!3F:رة ( إ= ,#ا!Ebل !V) ,D#ع "آ."¤30
 C¥اH:ء ا&) <% }Eا:ام )ام ا ( (*:ام ا&!%ن ذي
!4 3ط ( ا!EJ:ت ا <% Y3E0:آ*)( ا&!%ن واّ?JV:ة .¤:A:
)ا8:رة (3.1
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פרק  – 1התקנת מושב הבטיחות עם כיוון הנסיעה לקבוצה 1
ا0D – 1 NOP7آ?> آ ./0ا'+,ن  u'vD'Yا1 UVPB7 0PT7
הדק את חגורת האגן ואת חגורת הכתף )תמונה
(1.4
§ ¦9ام ا *:وام ا) ~D":ا8:رة (1.4

העבר את חגורת הכתף באבזם ה lock off-וסגור
אותו )תמונה (1.5
*%ر ام ا ( ~D":إ= ,#ا:ـ  lock offوا) 0Eا8:رة
(5.1
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פרק  – 2חגירת ילד מקבוצה  1במושב הבטיחות
ا - 2 NOP7ر XYا W+ :7L7ا .\ 1 UVP7آ ./0ا'+,ن
 2.6 – 2.1השימוש ברצועות הפנימיות
 2.6 – 2.1ا:;</ام ا U+nI,ا:7اU?Br
כדי להאריך את הרצועות הפנימיות לחץ והחזק כלפי
מטה את כפתור ההתאמה המרכזי ) (1ומשוך רצועות
הכתף ) (2בחלקן התחתון) .תמונה (2.1
 Y:!bا& Y%ا?:ا ،Y30ا8D% ! [¥ W[¥ا¨ =! G!H6ا&)}E
 /01زر اV:ء Y%ا*V:آي ) (1وا) Iأ Y%ا<% (2) ~D":
ءه! ا) .(0EF:ا8:رة (2.1

פתח את אבזם הנעילה של מושב הבטיחות על-ידי
לחיצה על הכפתור האדום בכיוון החץ) .תמונה (2.2
ا Dإ= ,#ا }E:ا!:ص ="*)( ا&!%ن =8ا)  Yا /01 W[ª:ا:ر
ا& G!H6!= *Vا) .,5F:ا8:رة (2.2

הנח את רצועות הכתף בצדדים) .תמונה (2.3
 C¥أ Y%ا /01 <3ED":ا) .<394!H:ا8:رة (2.3
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פרק  – 2חגירת ילד מקבוצה  1במושב הבטיחות
ا - 2 NOP7ر XYا W+ :7L7ا .\ 1 UVP7آ ./0ا'+,ن
הנח את הילד במושב הבטיחות והעבר את זרועותיו דרך
רצועות הכתף) .תמונה (2.4
أ «0ا ( ?:8:آ*)( ا&!%ن و*%ر ذرا ¬#* <1 31ام
ا) .<3ED":ا8:رة (2.4

סגור את אבזם הנעילה של מושב הבטיחות על-ידי
צירוף שתי הלשוניות יחד ,אחת מעל השנייה ),(1
ודחיפתן לתוכו ,עד הישמע "קליק") .תמונה (2.5
§ ¦9إ= ,#ا!Ebل ا!:ص ="*)( ا&!%ن =8ا)  Yو C¥ا<34!F0:
 ،!J%أ?ه8 !Vق ا* ) (1ود !V5Jإ /:دا" CVF6 /D 0آ."¤30
)ا8:رة (2.5

הדק את הרצועות הפנימיות על-ידי משיכת החגורה
האמצעית בכיוון החץ .הרצועות הפנימיות צריכות להיות
הדוקות על גוף הילד) .תמונה (2.6
§ ¦9ا& Y%ا?:ا8= Y30ا)  I) Yا:ام ا&و)G!H6!= W
ا /01.,5F:ا& Y%أن 8"6ن ?]%ودة  ,F /01ا) .?:8:ا8:رة
(2.6
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פרק  – 2חגירת ילד מקבוצה  1במושב הבטיחות
ا - 2 NOP7ر XYا W+ :7L7ا .\ 1 UVP7آ ./0ا'+,ن
 2.8 – 2.7התאמת גובה הרצועות הפנימיות
b+ 2.8 – 2.7ء U+ار'PDع [ّ:ة اXY07
משוך את כפתור הנעילה הצהוב והעבר את משענת הראש
למצב הגבוה יותר) .תמונה (2.7
ا) Iزر ا!Ebل ا&¨ *Eو*%ر  ?2F%ا*:أس إ /:أ /01و.C¥
)ا8:رة (2.7

גובה רצועות הכתף צריך להיות כפי שנראה בתמונה )מעל
או בגובה כתפי הילד() .תמונה (2.8
 /01 IH#ار!E6ع أ Y%ا <3ED":أن 8"#ن آ?9# !Vو ( ا8:رة )8ق أو
 /01ار!E6ع آ (EDا) .(?:8:ا8:رة (2.8
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פרק  – 3טיפול
ا - 3 NOP7اU)'^C7
 3.1הטיית מושב הבטיחות
ניתן להטות את מושב הבטיחות על-ידי סיבוב כפתור
ההתאמה בכיוון החץ )תמונה (3.1
 3.1إ Y:!%آ*)( ا&!%ن
 <"V#إ Y:!%آ*)( ا&!%ن =8ا)  Yإدارة زر اV:ء G!H6!= Y%ا,5F:
)ا8:رة (3.1

 3.2הסרת הריפוד
יש להסיר את כרית התמיכה בהתאם לגודל הילד .בכל
מקרה יש להסיר את כרית התמיכה כאשר מסירים
לחלוטין את הרצועות הפנימיות.
אם הרצועות הפנימיות עדיין מחוברות למושב
הבטיחות ,שחרר את רצועות הכתף כפי שנראה
בתמונה  .3.3פתח את הריפוד והסר את שני החלקים
שלו על-ידי הרמתם קדימה) .תמונה (3.2
 3.2إزا Y:ا! [:ء
 IH#إزا Y:و)!دة ا ,1?:و!  ,H:ا ( ،?:8:أي !ل  <%ا&8ال
 ?J= IH#إزا Y:و)!دة ا }#4 <3 ,1?:ا& Y%ا?:ا.!3-!54 Y30
إذا آ! ¦4ا& Y%ا?:ا !% Y30زا ()*"= YD9®% ¦:ا&!%ن* ،ر
ام ا <3ED":آ ( *5¯# !Vا8:رة  .3.3ا Dا! [:ء وأزل 3-
 ¬#* <1ر !V5Jإ /:ا&!%م) .ا8:رة (3.2
 3.9 – 3.3הסרת הרצועות הפנימיות:
הסר את חלק הסיום ).(1
דחוף את המתאם האמצעי ) (2למטה ,השאר אותו למטה
והסר את החגורה מאחור) .תמונה (3.3
 3.9 – 3.3إزا U7ا U+nI,ا:7ا:U?Br
أزل اH:ء ا88V:د ( ا* :ف ).(1
اد Cا *#!JV:ا&و) G!H6!= (2) Wا&) ،}Eأ=  !ªE2%وأزل ا:ام <%
ا) .~0:ا8:رة ر(3.3 ,
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פרק  – 3טיפול
ا - 3 NOP7اU)'^C7
משוך את רצועות הכתף החוצה דרך החלק הקדמי של
מושב הבטיחות) .תמונה (3.4
ا) Iأ Y%ا <3ED":إ /:ا!:رج  ¬#* <1اH:ء ا&<% (%!%
آ*)( ا&!%ن) .ا8:رة (3.4

שחרר את הבורג והסר את צינור ההולכה על-ידי משיכתו
כלפי מטה .הסר את רצועות הכתף) .תמונה (3.5
*ّر ا (¢*9:وأزل أ Y=894ا8= *#*VD:ا)  G!H6!= !59) Yا&) .}Eأزل
ام ا) <3ED":ا8:رة (3.5

הסר חלקית את הריפוד והוצא את רצועת האגן מגוף
מושב הבטיחות) .תמונה (3.6
أزل ا! [:ء  !3-وا*ج ام ا <% *:ه }"3آ*)( ا&!%ن
)ا8:رة (3.6
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פרק  – 3טיפול
ا - 3 NOP7اU)'^C7
הוצא את לוח הבסיס והנח אותו בצד) .תמונה (3.7
أ*ج  Y8:ا?1!:ة و) .!94! !5J¥ا8:رة (3.7

הוצא את לוחית המתכת מהרצועה התחתונה ומשוך את
האבזם למעלה והחוצה) .תמונה (3.8
أ*ج ا Y80:ا <% Y34?JV:ا:ام ا (0EF:وا) IاG!H6!= ,#=b
ا& /01إ /:ا!:رج) .ا8:رة (3.8

חבר בחזרה את לוח הבסיס למקומו) .תמונה (3.9
أ Y8: ¦39®6 ?1ا?1!:ة ( ) .!54!"%ا8:رة (3.9
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פרק  – 4התאמת מושב הבטיחות ברכב לקבוצות 2+3
ا UAfb+ - 4 NOP7آ ./0ا'+,ن \ .ا'?T7رة 2+3 W?<VPB7
 4.3 – 4.1התקנת המושב כבוסטר וחגירת הילד באמצעות חגורת בטיחות  3נקודות )חגורת אגן-כתף(
*6 4.3 – 4.1آ I3ا ()*":آ *D)89ور= Wا8= ?:8:ا)  Yام ذي أ!%ن !4 3ط )ام *-آ(~D
שים לב! אין להשתמש בהטיית מושב הבטיחות למצב שינה בקבוצות  2ו!3-
ا:[ >v) !~<qم ا:;</ام إ U7'+آ ./0ا'+,ن  L7اL^7م \ .ا 2 W?<[LAvA7و !3
הושב את הילד במושב הבטיחות ומקם את חגורת האגן
של חגורת הבטיחות מסוג  3נקודות )חגורת אגן-כתף(
בתוך וו החגורה הקדמי" .הקלק" את לשונית חגורת
הבטיחות של הרכב לאבזם הנעילה ברכב) .תמונה (4.1
أ «0ا ( ?:8:آ*)( ا&!%ن و C¥ام ا *:ا!:ص =!:ام ذي
!4 3ط )ام *-آ (~Dدا} ا YEJ:ا:!= Y¨!:ام ا&.(%!%
§!F: ¦ّ9ن ام ا&!%ن ا!:ص =!!3F:رة = ,#=°ا!Ebل !V) ,D# /Dع
"آ) ."¤30ا8:رة (4.1

מקם את חגורת הכתף בוו שעל משענת הראש) .תמונה
(4.2
 C¥ام ا ( ~D":ا YEJ:ا88V:دة 8ق  ?2F%ا*:أس) .ا8:رة
(4.2

התאם את גובה משענת הראש בהתאם לגודל הילד ,כפי
שנראה בתמונה  .2.7חשוב שחגורת הכתף תהיה
ממוקמת על אמצע הכתף של הילד ושראש הילד לא יהיה
גבוה מגובה מושב הרכב) .תמונה (4.3
V= ,ء Y%ار!E6ع  ?2F%ا*:أس و!  ,H:ا ،?:8:آ( *5¯# !V
ا8:رة  <% .2.7ا ,5V:أن 8"#ن ام ا ( ~D":و) Wآ ~Dا?:8:
وأن 8"# ±ن ا*:أس أ ?J% <% /01ا!3F:رة) .ا8:رة (4.3
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פרק  – 5הערות
ا'dIb+ - 5 NOP7ت
 5.1מידע בטיחותי
!%80J% 5.1ت و!Y3-
בעת השימוש במושב הבטיחות לילדים מקבוצה  1או  ,2+3יש
לוודא כי הווים הנכונים נמצאים בנקודות העומס .אבזם
הנעילה של חגרות הבטיחות ברכב חייב להיות מתחת לוו
החגורה) .תמונה (5.1
 ?21ا)?Dام آ*)( ا&!%ن ³:و±د  <%ا 1 YZE:أو  IH# ،3+2ا´D:آ?  <%أن
ا!EJ:ت ا88% Y3:دة ( !4ط ا /01 .W[ª:إ= ,#ا!Ebل ا!:ص
=ام ا&!%ن ( ا!3F:رة أن 8"#ن  YE1 ¦6ا:ام) .ا8:رة (5.1

•

מושב הבטיחות מתאים לשימוש רק ברכב המצויד בחגורות בטיחות אוטומטיות מסוג 3
נקודות )חגורת אגן כתף( המאושרות בהתאם לתקנה מס'  16של ה UN-ECE -או תקנים
מקבילים אחרים.
آ*)( ا&!%ن ?D): ,-%ام !3) ( Wرة 5H%ة =´ Y%أ!%ن أو Y3"36!%86ذات !4 3ط )ام *-آ(~D
!%دق  !5301و¬ ا!SاPXت ر UN ECE $ 16 ,Qأو ا!SاPXت ا!7Sا IB3اFى.

•

תמיד יש להתקין את מושב הבטיחות ברכב בהתאם להוראות ההתקנה ,גם כאשר הוא אינו
בשימוש! מושב בטיחות שאינו מותקן ברכב עלול לפגוע בנוסעים האחרים ברכב במקרה של
עצירת פתע.

•

 IH#دا*6 !V-آ I3آ*)( ا&!%ن ( ا!3F:رة و! !V30JD:ت ا*D:آ /D ،I3وإن آ!ن ا ?3 «3: ()*":ا?D)±ام! <"V#
 ()*":ا&!%ن  *3¢ا8=*V:ط أن  ¬0#ا*ª:ر =!8DV:ا? ( <#ا!3F:رة ( !ل ا ~8D:ا.(-!HE:
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פרק  – 5הערות
ا'dIb+ - 5 NOP7ت
•
•

התקן את מושב הילד ברכב כך שאינו לחוץ על-ידי המושבים הקדמיים או הדלתות.
رآ Iآ*)( ا ( ?:8:ا!3F:رة =]"} 8"# ±ن  <3= !:!1 3ا ?1!V:ا& Y3%!%أو ا&=8اب.

•

אין לשנות את מושב הבטיחות וחובה לפעול בהתאם להוראות ההתקנה וההרכבה במדויק.
אי ציות להוראות במדויק יפגום ביכולת מושב הבטיחות להגן על הילד מסכנות בעת הנסיעה.
 *33[6 C2V#آ*)( ا&!%ن و <%ا8:ا Iا*D:ف =!V30J6 I8Vت ا ¦39®D:وا*D:آ.Y?= I3
?1م ا!V30JD:!= ?3D:ت =?? *ª3) Yرة آ*)( ا&!%ن  Y#!V /01ا <% ?:8:ا * :أ§!2ء ا*EF:

•

•
•

חגורות הבטיחות של הרכב והרצועות הפנימיות של מושב הבטיחות חייבות להיות ישרות
)לא מסובבות ולא מפותלות( וחייבות להיות הדוקות.
 /01 IH#أ Y%ا&!%ن ا!3F:!= Y¨!:رة وا& Y%ا?:ا Y30ا ()*"= Y¨!:ا&!%ن أن 8"6ن *3¢) Y#8DF%
 Y8E0%و (Y#8D0% ±و IH#أن 8"6ن ?]%ودة.

•
•

לאחר תאונה ,יש להחליף את מושב הבטיחות ולהביאו למפעל לבדיקה.
=? ?Jوث !دث *ق }#?96 IH# ،آ*)( ا&!%ن وإ!ªر Gإ /:ا.E: C2V:

•

פריטי מטען וחפצים אחרים ברכב חייבים להיות מאובטחים בצורה נאותה ,במיוחד על מדף
החבילות ,כיוון שאלו עלולים לגרום לפציעות במקרה של התנגשות .שמש דוגמא טובה
לילדיך וחגור בעצמך חגורת הבטיחות .מבוגר שאינו חגור עלול לסכן את הילדים הנוסעים
עימו ברכב.
 /01 IH#أ*¢اض ا Y:8V:وا&*¢اض ا&*ى أن 8"6ن  ،?3 }"]= Y2%»%و!¨ /01 Yرف اُ:م& ،ن <%
 !54´.أن »6دي إ /:إ¨!=!ت ( !ل ا? ¨±ام .آ< ADُ# ±!®%ى = &و±دك وا)?Dم أ Y%ا&!%ن .ا¾]:
ا ¿:!9:اA:ي  }JE# ±ذ <"V# ¤:أن  ¬0#ا&!= * :و±د ا.<#*!FV:

•

•
•

לעולם אין להשאיר ילד ללא השגחה ברכב.
 (96 ±ا ( ?:8:ا!3F:رة  <%دون *%ا Y9أ=?ا

•
•

תמיד יש לחגור את הילד בעת נסיעה ברכב.
 IH#ر= Wا ?:8:دا !V-أ§!2ء ا ( *EF:ا!3F:رة.

•

יש להגן על מושב הבטיחות מאור שמש ישיר; הילד עלול לקבל כוויה ממגע עם מושב
הבטיחות שהיה חשוף זמן ארוך לשמש .ההגנה על המושב מפני השמש תמנע דהייה של
הריפוד.
 Y#!V IH#آ*)( ا&!%ن  <%أ YJ.ا «V]:ا*.!9V:ة؛ ´. <%ن ا ?:8:أن !#ب =*ق  YF%% <%آ*)(
ا&!%ن اA:ي آ!ن  YJ.& !¥*J%ا Y#!V .}#8 ¦8: «V]:ا <% ()*":ا C2V3) «V]:أ8: ¦5= !ª#ن ا! [:ء

•

אין להשתמש במושב הבטיחות ללא הריפוד .אין להחליף את הריפוד באחר שאינו מומלץ
על-ידי היצרן ,כיוון שהריפוד של המושב משמש חלק בלתי נפרד ממערכת הבטיחות שמספק
מושב הבטיחות.
 C2Vُ#ا)?Dام آ*)( ا&!%ن  <%دون ا! [:ء }#?96 C2V# .ا! [:ء =[ !ء  }9 <% /¨8%.«3:ا& ،>D2V:ن ا! [:ء
?DFُ#م آHء HD# ±أ  <%أ!%ن  Y%8¯2%ا Y#!8:ا*8# (D:ه! آ*)( ا&!%ن.

•

•
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 5.2מידע כללי
  5.2ت
•
•

הוראות ההתקנה והשימוש נמצאות בתוך כיס מתחת לריפוד מאחור .יש להחזירן למקומן
מיד לאחר הקריאה.
!V30J6ت ا*D:آ I3وا?D)±ام 88%دة دا} ا ¦6 I3H:ا ( ?3H2D:ا IH# .~0:إر! !51دا !V-إ?J= !54!"% /:
*اء!56

•

מושב הבטיחות מתאים לילדים בקבוצות משקל  36-9) 2+3 ,1ק"ג( .מושב בטיחות זה
מתאים להתקנה עם כיוון הנסיעה בלבד.
آ*)( ا&!%ن  ,-#ا&و±د  YZ <%ا8:زن  36-9) 3+2 ،1آ[ .(,آ*)( ا&!%ن هAا *D0: ,-%آ G!H6!= I3ا*EF:
.W

•

אפשר לנקות את מושב הבטיחות והרצועות הפנימיות במים פושרים ובסבון .כרית התמיכה
ניתנת להסרה ולניקוי בהתאם להוראות שעל התווית.
 ~3¯26 <"V#آ*)( ا&!%ن وا& Y%ا?:ا!V:!= Y30ء ا *6!E:وا8=!:ن <"V# .إزا Y:ا!)8:دة و !5E3¯26و!
!V30JD0:ت ا88V:دة  /01ا.Y¨:

•

•

 5.3אחריות
 5.3ا 
האחריות תקפה לשנתיים מתאריך הרכישה לגבי פגמים בייצור ובחומר .תביעות יש להגיש יחד עם
הוכחת הקניה .האחריות מוגבלת למושבי בטיחות שטופלו כראוי ואשר מוחזרים במצב נקי וסביר.
ا!) Y:!E":ر?V: Y#ة ) ،<3D2ا=?Dاء !6 <%ر Â#ا*]:اء /01 ،ا&! 1ب ( ا!D4bج و( ا!V:دة ,#?6 <"V# .ا!9:! V:ت =8ا) Y
إ§!9ت ا*]:اء  .Wا?% Y:!E":ودة *":ا)( ا&!%ن ا ,6 (D:ا!2D1±ء = ،¬-± }"]= !5و ¦V6إ!1د YE3¯4 !56و=!?3 Y:ة
האחריות אינה מכסה בלאי טבעי ונזק כתוצאה משימוש לא נכון ושימוש שגורם נזק.
ا ( [6 ± Y:!E":ا9:ء ا (J39 :وا&*¥ار ا <1 YV!2:ا?D)±ام  *3¢ا 3:وا?D)±ام اA:ي »#دي إ /:أ*¥ار.
בדים :כל החומרים שלנו הם בסטנדרד גבוה ביחס לעמידות הצבע .למרות זאת ,חומרים דוהים
כתוצאה מהשפעה של קרינת  .UVדבר זה אינו נחשב כפגם בחומר אלא כבלאי נורמלי ,לגביו
האחריות אינה תופסת.
ا C3V :UA,ا8V:اد ا !5%?DF4 (D:ه( =8Vا¨!Eت !9®= ¬0JD# !V3 Y3:!1ت ا80:ن ]R .ا` $ ,ذ_ /0ST ،ا!Sاد إ]
ا(@ 6Y> aأ .UV IbcهAا  ( !9 1 *9DJُ# ±ا!V:دة =} =ء  ،(J39و*F6 ±ي  301اY:!E":
הגנה על הרכב
 Y#!Vا!3F:رة
אנו מציינים כי השימוש במושב הבטיחות עלול לגרום נזק למושבי הרכב .תקנת הבטיחות ECE
 R44דורשת התאמה חזקה ומוחלטת .יש לנקוט באמצעי זהירות מתאימים )למשל :כיסוי מושב
הרכב( לגבי המושבים של הרכב שלכם Recaro GmbH & Co.KG .והסוכנים שלה אינם אחראים
לנזק אפשרי למושבי הרכב.
?]4 <4د  /01أن ا)?Dام آ*)( ا <"V# ?:8:أن  ¬0#ا ?1!V= ~0D:ا!3F:رة .إن S0bTت ا!6d!7YT ECE R44 I+Q
ا.Sء Iا IH# .I7ا!6ذ ?6ا= *3اA:ر ا Y3 [6 :®%) YV-V:ا ?1!V= ¬0JD# !V3 (?JV:ا!3F:رة Recaro .,"#?:
 GmbH & Co.KGووآ.ؤه ا S7bSون `hY 0و $R $0اgار ا IL*SSا RBS> f=T 7ا0Yرة
ניתן ומומלץ לפנות אלינו בכל שאלה והבהרה בטלפון  03.566.8000או בדוא"ל Recaro@booster.co.il
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