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איורים

ARGENTINA
Bebehaus S.A.
Tel. + 54 (911) 6265 0665
Fax + 54 (911) 5050 2339
E-mail:
info@bebehaus.com.ar
www.bebehaus.com.ar

COLOMBIA
Cangurus Mom´s and babies
Cra. 7 A No. 121 - 33
Bogotá - Colombia
Tel. +57 1 6127257
Fax. +57 1 6127257
E-mail: info@cangurus.com.co

AUSTRALIA
IGC Dorel Pty Ltd
655-685 Somerville Road
Sunshine West, VIC 3020
Tel.: +61(3) 8311 5300
Fax: +61(3) 8311 5390
E-mail: sales@igcdorel.com.au

CROATIA
MAGMA d.d.
Baštijanova 52a
10000 Zagreb
Tel. +385 1 3656 888
Fax +385 1 3656 800
www.magma.hr

BELGIE/BELGIQUE
Dorel Benelux
Brussels Int. Trade Mart
Postbus/B.P. 301
Aquarelle 366
1000 Brussel/Bruxelles
Tel. 0800 1 17 40
Fax +31 492 578 122
www.maxi-cosi.com

Media Commerce d.o.o.
CMP Savica Šanci jug
Majstorska 5, 10000 Zagreb
Tel. 00385 1 2406-500
Tel. 00385 1 2406-501
Fax 00385 1 2406-499
E-mail:
media-commerce@zg.htnet.hr www.
media-commerce.com.hr

BRASIL
Giro Imp & Exp Ltda - BBTrends
Al. Gabriel Monteiro da Silva,
235 - Jardins
Sao Paulo - SP - Brasil
Cep:01.441-000
Tel. +55 11 3377 9200
E-mail:
BBtrends@BBtrends.com.br
www.BBtrends.com.br

CURACAO
Mom & Co.
Promenade Shopping Center C3
Tel. 00 5999 7360755
Fax 00 5999 7360744
E-mail: info@momandco.com

BULGARIA
Nedelchev & Nedelchev Ltd.
compl. “Gotze Delchev”
Ul. Silivria 16, Sofia 1404
Tel. 02-958 26 29
Fax 02-958 26 51
E-mail: info@nn-bg.com
www.nn-bg.com

CYPRUS
Xenofon Demetriades and Son Ltd
Digeni Akrita 39H,
1070 Nicosia, Cyprus
Tel. 00357 99620137
Fax 00357 22750463
E-mail:
gkzorpas@cytanet.com.cy www.
demetriades.com.cy
DANMARK
BabySam A.m.b.A.
Egelund A 27-29
6200 Aabenraa
Tel. 74 63 25 10
Fax 74 63 25 11
E-mail: babysam@babysam.dk

CANADA
Dorel Distribution
873 Hodge
St. Laurent
QCH4N 2B1

DEUTSCHLAND
Dorel Germany
Augustinusstraße 9c
50226 Frechen-Königsdorf
Tel. (+49) 22 34 96 430
Fax (+49) 22 34 96 4333
www.maxi-cosi.com

C˘ESKÁ REPUBLIKA
Libfin s.r.o.
Legionářů˚72
276 01 Mělník
Tel. +420 315 62 19 61
Fax. +420 315 62 83 30
E-mail: info@libfin.cz
www.libfin.cz
CHILE
Mundo petit
Av. Nueva Costanera 3986,
Interior, Vitacura
Santiago
Tel. +56 (2) 415 9103 / 415 9864
Tel. +56 (8) 294 9628
Fax +56 (2) 356 4749
www.mundopetit.com

DUBAI
Golden Toys
P. O. Box: 6761
U.A.E.
Tel. +9714 - 226 8448
Tel. +9714 - 225 1166
Fax +9714 - 225 7336
E-mail:
goldtoy@emirates.net.ae

Dutchkid FZ Co.
P.O. Box 333741
United Arab Emirates
Tel. +971 4 341 7500
Fax +971 4 341 7501
www.dutchkid.com
EESTI
AS Greifto
Pärnu mnt. 139C
11317 Tallinn
Tel. (6) 56 33 06
Fax (6) 56 33 11
E-mail: greifto@datanet.ee
ESPAÑA
Dorel Hispania S.A.
Edificio Del Llac Center
Pare Rodés no26
Torre A 4o2a
08208 Sabadell (Barcelona)
Tel. 937-243 710
Fax 937-243 711
FINLAND
Lastentarvike
Sarkatie 3
1720 Vantaa
Tel. +358 985205526
Fax. +358 985205426
FRANCE
Dorel France S.A.
Z.l./9 bd du Poitou– BP 905
49309 CHOLET CEDEX
Tél. 00.33.2.41.49.23.23
Fax 00.33.2.41.56.17.13
GREECE
Dionic SA
95 Aristotelous St.
136 71 Axarnes, Athens
Tel. +3 210 241 9582
Fax +3 210 240 4290
E-mail: info@unikid.gr
www.unikid.gr
GUATEMALA
Web solutions, s.a.
3 Avenida A 6-75 Zona 14
Colonia El Campo
Guatemala city 01015
Tel. 502 2369-4726
Tel. 502 5200-0867
HONG KONG
Chup Shing Trading Co. Ltd.
Block A, 7/F, Unit J
25-31 Kwai Fung Crescent
Marvel Industrial Building
Kwai Chung, N.T
Tel: (852) 2422-2101
Fax (852) 2489-1092
HUNGARY
Recontra Kft
Badacsonyi u. 24
1113 Budapest
Tel. 36-1-209-2632/
36-1-209-2633
Fax 36-1-209-2634
E-mail: recontra@recontra.hu

ICELAND
Fífa ehf.
Husgagnahollin
Bildshofda 20
IS-110 Reykjavik
Tel. +354-5522522
E-mail: fifa@fifa.is
www.fifa.is
INDONESIA
PT. Sumber Aneka Karya
Abadi
JL. Batu Ceper No. 2 B-C-E
Jakarta 10120
Tel. +62-21-3854444
Fax. +62-21-3442617
E-mail:
sakaindonesia@gmail.com
IRAN
Nowrouz Nia
Mirdamad Ave.-Valiasr Ave.
Eskan-Shopping Center
No. 13 Eskan-Maxi-Cosi
19696 Tehran
Tel. +98 21 87 87 378
Fax +98 21 87 75 702
E-mail: maxicosinia@yahoo.com
IRELAND
Dorel Ireland Ltd
All n one Ltd
42 Western Parkway Business
Park
Lower ballymount Road
Dublin 12, Ireland
Tel. 353-(1)4294055
Fax 353-(1)4294010
ISRAEL
Shesek Ltd.
28B Halechi Street
Bnei Brak 51200
Tel. 97 23 57 75 133
Fax 97 23 57 75 136
E-mail: einat_a@shilav.com
ITALIA
Dorel Italia S.P.A.
Via Verdi, 14
24060 Telgate (Bergamo)
P.I. IT 02304040161
Tel. 035 44 21 035
Fax. 035 44 21 048
E-mail: info@it-dorel.com
JAPAN
GMP International Co.Ltd.
1-19-4, Yoyogi-Park Bldg.
Tomigaya, Shibuya-Ku
Tokyo, 151-0063
Tel. +81 357 381 051
Fax +81 357 381 052
LATVIA
AS Greifto
Pärnu mnt. 139C
11317 Tallinn
Tel. (6) 56 33 06
Fax. (6) 56 33 11
E-mail: greifto@datanet.ee

www.maxi-cosi.com

NEDERLAND
Dorel Netherlands
P.O. Box 6071
5700 ET Helmond
www.maxi-cosi.com
NEW ZEALAND
IGC Dorel Pty Ltd
655-685 Somerville Road
Sunshine West, VIC 3020
Australia
Tel.: +61(3) 8311 5300
Fax: +61(3) 8311 5390
E-mail: sales@igcdorel.com.au

LITHUNIA
AS Greifto
Pärnu mnt. 139c
11317 Tallinn
Tel. (6) 56 33 06
Fax. (6) 56 33 11
E-mail: greifto@datanet.ee

NORGE
BabyWorld DA (sales agent)
Teglverksveien 25b
N - 3057 Solbergelva
Norway
Tel. 32 23 00 54 / 957 39 068
Fax 32 23 03 12
E-mail: info@baby-world.no

LUXEMBOURG
Dorel Benelux
Brussels Int. Trade Mart
Postbus/B.P. 301
Aquarelle 366
1000 Brussel/Bruxelles
Tel. 0800 1 17 40
Fax. +31 492 578 122
www.maxi-cosi.com

Dorel Netherlands
P.O. Box 6071
5700 ET HELMOND
THE NETHERLANDS
www.maxi-cosi.com

MALAYSIA
Planete Enfants Sdn. Bhd
No. 23, Jalan SS 26/15
Taman Mayang Jaya
47301 Petaling Jaya
Selangor, Malaysia
Tel. 603-78035523
Fax 603-78035323
E-mail:
julia.lim.my@gmail.com
MALTA
Rausi Company Limited
J.P.R. Buildings
Ta’ Zwejt Street
San Gwann Industrial Estate
San Gwann SGN 09
Tel. +356 21 44 56 54
Fax +356 21 44 56 57
E-mail: rausi.info@rausi.com.mt
MAURITIUS
Meem Trading
38 Sir S. Ramgoolam Street
Port Louis
Mauritius
Tel. 2302403632
Fax 2302411589
E-mail: meem@intnet.mu
MÉXICO
D’bebé SA de CV
Girardón # 84
Colonia Alfosno XIII,
Mixcoac.
México D.F. 01420
Tel. (52) (55) 15-00-23-23
Fax (52) (55) 55-98-51-08
E-mail:
dbebe@dbebe.com.mx

ÖSTERREICH
Dorel Germany
Vertrieb Österreich
Augustinusstraße 11b
50226 Frechen-Königsdorf
Tel. (+49) 22 34 96 430
Fax (+49) 22 34 96 4333 www.
maxi-cosi.com
POLAND
Poltrade Waletko
Spolka Jawna
41-500 Chorzow
Ul. Legnicka 84/86
Tel. (032) – 346 00 81
Fax (032) – 348 00 82
E-mail: biuro@poltradewaletko.pl
www.poltradewaletko.pl
www.maxicosi.pl
PORTUGAL
Dorel Portugal LDA
Parque Industrial da Varziela
Árvore, 4480 Vila do Conde
Tel. 252 248 530
Fax 252 248 531
E-mail:
maxi-cosi@dorel-pt.com
ROMANIA
SC Miniblu SRL
Calea Rahovei, 266-268; corp 60
Etaj 1; Axele A Si B, Stalpii 15-16
Bir. 104-114; Sector 5, Bucuresti
Tel. +40 21 404 14 00
Fax. +40 21 404 14 01
E-mail: office@miniblu.ro

ROSSIÅ (RUSSIA)
Carber Poriferra
107392 Moskva, Russia
1aå Pugahevskaå u ., 17
1st Pugachevskaya str. 17
RUS-107392 Moscow
Tel. +8(499) 161 25 91
Fax +8(499) 161 26 48
E-mail: maxi-cosi@carber.ru
SCHWEIZ
DOREL Juvenile Switzerland SA
Chemin de la Colice 4
1023 CRISSIER
Tel. 021 661 28 40
Fax 021 661 28 45
E-mail: info.suisse@ch-dorel.com
SINGAPORE
B.I.D. Trading
69, Kaki Bukit Avenue 1
Shun Li Industrial Park
Singapore 417947
Tel. (65) 6 844 1188
Fax (65) 6 844 1189
E-mail: sales@babyhypersto-re.com
SLOVAKIA
LIBFIN SK s.r.o.
Soltesovej 12
811 08 Bratislava
Tel. +421 250 219 140
Fax. +421 250 219 240
E-mail: info@libfin.sk
www.libfin.sk
SLOVENIA
Baby Center d.o.o.
Letališka c. 3c
Ljubljana
Tel. 00386 01 546 64 30
Fax. 00386 01 546 64 31
E-mail:
uprava@baby-center.si
www.baby-center.si
SOUTH AFRICA
Anchor International
12 Kimberlite Road, Theata Ext. 5
Booysens Reserve,
Johannesburg, 2091.
P.O.Box 546, Crown Mines,
Johannesburg, 2025.
Tel. (011) 835 – 2520
Fax (011) 835 – 3718
E-Mail: anc.int@mweb.co.za
SOUTH KOREA
YKBnC Co., Ltd.
5F Kins Tower, Intellige 1,
25-1, Jeongja-dong, Bundang-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea
Tel: (82) 31 712 8707
Fax: (82) 31 712 8767
www.sbaby.co.kr

SVERIGE
Amvina
Box 7295
187 14 Täby, Sweden
Tel. +46 (0)8 732 88 50
Fax +46 (0)8 732 88 51
E-mail: info@amvina.se
www.amvina.se
Dorel Netherlands
P.O. Box 6071
5700 ET HELMOND
THE NETHERLANDS
www.maxi-cosi.com
TAIWAN
Topping Prosperity Inc.
6F, No.49, Lane 76,
Ruey-Guang Road,
Ney-Hwu District, Taipei, Taiwan
Tel. 02-87924158
Fax 02-87911586
E-mail: topping2@ms21.hinet.net
THAILAND
Diethelm
Sukhumvit Road 2535
Bangchaek
Prakhanong
10250 Bangkok
Tel. 662 332 6060-89
Fax 662 332 6127
E-mail: anuchida.i@dksh.com
Turkey
Grup LTD.
Kayisdagi Cad. No:7
Küçükbakkalköy-ISTANBUL
Tel: 0216 573 62 00 (pbx)
Fax: 0216 573 62 09
destek@grupbaby.com.tr
www.grupbaby.com.tr
UKRAINE
Europroduct
4th floor, 53b
Arnautskaya St
65012 Odessa
Tel. 00 380 482 227 338
Fax 00 380 482 345 812
E-mail: europroduct@te.net.ua
Amigo Toys
bul. Shevchenko 29
Donetsk 83017
Tel. 00380-62-3353478
Fax 00380-62-3859974
E-mail: info@amigotoys.com.ua
UNITED KINGDOM
Dorel U.K.
Hertsmere House
Shenley Road
Borehamwood,
Hertfordshire WD6 1TE
www.maxi-cosi.com
UNITED STATES
Dorel Juvenile Group, Inc.,
2525 State St., Columbus,
IN47201-7494
Tel. (800) 951-4113

www.maxi-cosi.com

DRU0443CS

LEBANON
Gebran Geahchan & Sons
Azar Bldg.
Horch Tabet
Po Box 55134
Sin El Fil
Tel. 961 1 482369
Fax 961 1 486997
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משענת ראש
.1
הורים יקרים
וו חגורה
.2
4
4
משענת גב
.3
ברכותינו על רכישת המקסי קוזי רודי עם מערכת הגנת הצד.
מתאם
.4
הגבההנוחות וידידותיות למשתמש מילאו תפקיד חשוב בפיתוחו של מערכת הגנת הצד של המקסי קוזי רודי.
מושבבטיחות,
.5
הזה עומד בתקנות הבטיחות המחמירות ביותר.
תוויתהמוצר
הוראות
.6
הוראות
.7
6
למשתמש 6
בטיחות לרכב מותקנים בצורה לא נכונה .לכן ,אנא הקדישו זמן כדי לקרוא
שמספר גבוה של מושבי
מחקרים הראו
את מדריך ההוראות בעיון .מערכת הגנת צד מקסי קוזי רודי מציעה בטיחות מרבית רק כאשר משתמשים בה בהתאם
הורים יקרים
להוראות.יש להשתמש תמיד במערכת הגנת צד מקסי קוזי רודי יחד עם המשענת הגב.

הצד.שלנו ,בדיקות משתמשים ותגובות מלקוחות  -כל אלו מבטיחים כי אנו מע
הפיתוח
צוות
עםעל ידי
שנעשה
מתמיד,
הגנת
מערכת
קוזי רודי
מחקרמקסי
ברכותינו על רכישת ה
בכל עת בתחום בטיחות הילדים .אם תתעוררנה שאלות או הערות כלשהן בנוגע לשימוש במערכת הגנת צד מקסי קוז
אלינו.תפקיד חשוב בפיתוחו של מערכת הגנת הצד של המקסי קוזי רודי.
למשתמשותמילאו
וידידותיותתהססו לפנ
בטיחות ,נוחות אנא על
המוצר הזה עומד בתקנות הבטיחות המחמירות ביותר.
שירות לקוחות
מחקרים הראו שמספר גבוה של מושבי בטיחות לרכב מותקנים בצורה לא נכונה .לכן ,אנא הקדישו זמן כדי לקרוא
חשוב
בעיון .מערכת הגנת צד מקסי קוזי רודי מציעה בטיחות מרבית רק כאשר משתמשים בה בהתאם
את מדריך ההוראות
להוראות.יש להשתמש תמיד במערכת הגנת צד מקסי קוזי רודי יחד עם המשענת הגב.
• לפני השימוש במערכת הגנת הצד מקסי קוזי רודי ,עליך להכיר את ההנחיות האלו ולהתבונן בקפידה באיורים ש
מעודכנים
העדכנייםאנו
מבטיחים כי
הבטיחות  -כל אלו
ותגובות מלקוחות
משתמשים
בדיקות
הפיתוח
מערכת ידי
שנעשה על
EN R44/04
ביותר (
האירופאים
כעומדת בתקני
אושרה
שלנו,רודי
מקסי קוזי
צוותהצד
הגנת
מחקר מתמיד• ,
,
רודי
קוזי
מקסי
צד
הגנת
במערכת
לשימוש
בנוגע
כלשהן
הערות
או
שאלות
תתעוררנה
אם
הילדים.
בטיחות
בכל עת בתחום
והיא מתאימה לילדים שמשקלם  51עד  36ק"ג (גילאים  35חודשים עד שנתיים ,לערך ועד גובה מרבי של 11
אנא על תהססו לפנות אלינו.

שירות לקוחות
חשוב
• לפני השימוש במערכת הגנת הצד מקסי קוזי רודי ,עליך להכיר את ההנחיות האלו ולהתבונן בקפידה באיורים שבמדריך.
• מערכת הגנת הצד מקסי קוזי רודי אושרה כעומדת בתקני הבטיחות האירופאים העדכניים ביותר ()EN R44/04
והיא מתאימה לילדים שמשקלם  51עד  36ק"ג (גילאים  35חודשים עד שנתיים ,לערך ועד גובה מרבי של  5.11מטר).

4

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ניתן להשתמש ב-מערכת הגנת צד מקסי קוזי רודי הן על המושב הקדמי והן על המושב האחורי .אנו
ממליצים למקם את מערכת הגנת הצד מקסי קוזי רודי על המושב האחורי של הרכב.
אין לה שתמש במושב בטיחות לילד אם הרכב מצויד בכרית אוויר קדמית .זה עלול להיות מסוכן .הוראה זו
לא חלה על מה שמכונה "כריות אוויר צדדיות".
כאשר משתמשים במערכת הגנת הצד מקסי קוזי רודי על המושב הקדמי ,מושב הרכב חייב להיות תמיד
במצב זקוף.
יש להשתמש במערכת הגנת הצד מקסי קוזי רודי רק כשהיא פונה לפנים ורק על מושב המצויד בחגורת
בטיחות תלת נקודתית אוטומטית או סטטית ,המאושרת בהתאם ל ,ECE -תקנה מס'  61או תקן שווה
ערך .אין להשתמש בחגורת בטיחות דו נקודתית ,מכיוון שזה עלול להיות מסוכן במקרה של תאונה או
עצירה פתאומית.
אין להשתמש במערכת הגנת צד מקסי קוזי רודי ללא הכיסוי .אין להחליף את כיסוי המושב בכיסוי אחר
מזה שסופק על ידי היצרן ,מכיוון שהכיסוי הוא חלק בלתי נפרד מביצועי הבטיחות של מערכת הריסון.
אין להסיר את חלקי הגומי אוויר ממשענת הראש.
אין לבצע שינויים כלשהם במושב ,מכיוון שאלו עלולים להשפיע על חלק מהבטיחות של המושב או על
הבטיחות הכללית שלו.
לאחר תאונה ,המושב עלול להיות פגום ולכן יש להחליפו.
היצרן יכול לתת אחריות למושב רק אם המושב נמצא בשימוש של בעליו המקוריים.
אנו ממליצים מאד שלא להשתמש לעולם במוצר מיד שנייה ,מכיוון שלעולם לא תוכל/י לדעת בבטחה אם
המושב היה מעורב בתאונה או אם הוא נפגע בדרך כלשהי.
המושב חייב להיות תמיד מאובטח באמצעות חגורת בטיחות ,גם כאשר הוא איננו בשימוש .במקרה של
תאונה או עצירה פתאומית ,מושב שאיננו מאובטח עלול לפצוע נוסעים אחרים ברכב.
יש לוודא שכל המזוודות והחפצים ,שעלולים לגרום לפציעה במקרה של תאונה ,מאובטחים היטב.
גם מבוגרים שאינם חגורים בחגורת בטיחות עלולים לסכן ילד במושב בטיחות.
יש לוודא תמיד שהחגורה הדוקה ושאין בה רפיון.
יש לוודא שהמושב איננו פגום כתוצאה מהיתקעות בין או מתחת למטען כבד ,למושבים המתכווננים או
כתוצאה מטריקת הדלת.
ניתן להשתמש במקסי קוזי רודי רק כמושב בטיחותי לילד והיא איננה מיועדת לשימוש ביתי.

עצות











במזג אוויר חם ,חלקי הפלסטיק עלולים להיות חמים למגע .כאשר מחנים את הרכב בשמש ,יש לכסות את
מקסי קוזי רודי .
חשוב לשמור כל הזמן את מדריך ההוראות ביחד עם המושב ,לצורך שימוש במושב בעתיד .נא לאחסן אותו
במקום שהוקצה לו מתחת למושב.
כדי למנוע נזק לכיסוי ,אין להסיר את הלוגו של המקסי קוזי רודי .
יש להשתמש תמיד במושב הבטיחות ,אפילו בנסיעות קצרות ,מכיוון שאז מתרחשות מרבית התאונות.
אם משענת הראש של מושב הרכב מפריעה להתקנתה התקינה של המקסי קוזי רודי ,יש להסיר אותה ,אך אין
לשכוח להחזיר אותה לאחר השימוש.
לפני רכישת המושב ,אנו ממליצים לבדוק שהוא מתאים לשימוש עם מערכת חגורת הבטיחות שברכבך.
לעולם אין לעזוב ילד ללא השגחה ברכב.
עליך לשמש דוגמה טובה בעצמך ולחגור תמיד את חגורת הבטיחות שלך.
עליך להסביר לילדך שאסור לו/ה לשחק עם אבזם החגורה.
במהלך נסיעות ארוכות ,יש לעצור מדי פעם כדי לאפשר לילד למתוח את רגליו.

שאלות
אם ברצונך להגיש תביעה במסגרת האחריות או אם יש לך שאלות כלשהן ,נא לפנות לספק או ליבואן (יש לעיין
ברשימת הכתובות שבגב המדריך(.
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שימוש במערכת הגנת הצדמקסי קוזי רודי ברכב
מערכת הגנת הצדמקסי קוזי רודי מורכבת משני חלקים :מושב הגבהה ומשענת גב הניתנת להפרדה .יש להשתמש
תמיד במושב ההגבה ביחד עם משענת הגב.
אנו ממליצים להשתמש במערכת הגנת הצד מקסי קוזי רודי רק כאשר משקלו של הילד לפחות  51ק"ג והוא גבוה
מספיק ,כדי שחגורת הבטיחות תתאים מעל הכתפיים (ולא תלחץ כנגד הצוואר) .אזורי ניתוב החגורה מסומנים
באדום .ניתן לראות סימן אדום מתחת למשענות הזרוע של מושב ההגבהה וווי חגורה אדומים על משענת הראש.
התקנת משענת הגב מאוד פשוט והיא מוסברת בפרק הבא.
חשוב :כאשר משתמשים במערכת הגנת הצד מקסי קוזי רודי על המושב הקדמי ,מושב הרכב חייב להיות תמיד
במצב זקוף .יש להסיר את משענת הראש של המושב הקדמי אם היא מפריעה להתקנת מערכת הגנת הצד מקסי
קוזי רודי ברכב .אין לשכוח להחזיר את משענת הראש כאשר משתמשים שנית במושב הקדמי.
התקנת משענת הגב
•
•
•

קפל לשתיים את הכנפיים בצורת  ,Uהנמצאת בחלקו האחורי של מושב ההגבהה ,והכנס אותן מתחת לכיסוי,
תוך וידוא שהפתחים בכיסוי אינם חסומים או מוגבלים.
יש להכניס את הווים של משענת הגב בתוך הפתחים ( .)5יש לוודא שמשענת הגב מונחת בצורה אופקית
(מאוזנת) על הקרקע .יש לוודא שהכיסוי לא נתפס בין החלקים הנעים של המושב.
יש להרים את משענת הגב עד שתורגש התנגדות מסוימת ותישמע נקישה קלה של חיבור משענת הגב (איור
.)B-2
יש להמשיך להרים את משענת הגב הלאה ,עד שתומכי המותן הצדדים יבואו במגע עם משענת הזרוע.

הסרת משענת הגב
•

יש לדחוף את משענת הגב כלפי מטה עד שתורגש התנגדות כלשהי .יש לדחוף בעדינות את משענת הגב עד
שהיא תונח במצב אופקי .יש להסיר את משענת הגב על ידי הגבהה זהירה של הווים מחוץ לפתחים שבמושב
ההגבהה.

התאמת גובה משענת הראש
• יש להחזיק את משענת הראש ,כאשר יד אחת מונחת על החלק העליון .יש להשתמש ביד השנייה כדי להפעיל
את המתאם.
• יש למשוך את משענת הראש כלפי מעלה ,עד שתורגש התנגדות כלשהי (.)5
• יש להטות מעט מעלה את המתאם שבחלק האחורי של משענת הגב (.)2
• כאשר הושג הגובה הרצוי ,יש לשחרר את המתאם ולנעול אותו בנקישה במצב שנבחר .ישנם  6מצבים.
• יש לדחוף את משענת הראש בזהירות כלפי מטה עד שהיא תיעצר ,כך שהיא נעולה.
כדי לוודא שהושג הגובה הנכון של משענת הראש ,ווי החגורה האדומים צריכים להינעל מעט מעל לכתפי הילד .יש
לוודא שחגורת הכתפיים ממוקמת בצורה נכונה מעל כתפי הילד ( )B3ושהיא איננה לוחצת כנגד צווארו( .כאשר גובה
חגורת הבטיחות של הרכב ניתן להתאמה ,יש להתאים את הגובה כך שהחגורה תעבור בקו ישר דרך ווי החגורה של
משענת הראש ,של מערכת הגנת הצד מקסי קוזי רודי.) Side
התקנת מערכת הגנת הצדמקסי קוזי רודי
יש למקם את מערכת הגנת הצד מקסי קוזי רודי ביחד עם משענת הגב שלה ,בצורה יציבה כנגד משענת הגב של
מושב הרכב (איור  .)Cיש לוודא שהמושב לא מונח על אבזם החגורה .יש להושיב את הילד במערכת הגנת
הצדמקסי קוזי רודי (איור  ,)Dכאשר גבו של הילד נשען על משענת הגב.
יש להניח את חגורת הבטיחות מסביב לילד .יש להשחיל את חגורת המותן מתחת לשתי משענות הזרוע (איור .)D-1
אם החגורה הותקנה בצורה נכונה ,היא תעבור מעל הסימון האדום שעל המושב .יש להכניס את לשונית האבזם
לתוך אבזם החגורה (איור  )D-2ולהדק את חגורת המותן.
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יש להשחיל את חגורת הכתפיים מתחת למשענות הזרוע ולאחר מכן דרך וו החגורה האדום שעל משענת הראש
(איור  .)D-3יש לוודא שהחגורה לא מפותלת ושהיא ממוקמת בצורה נכונה מעל כתפי הילד .יש להדק את חגורת
הכתפיים.
כדי להוציא את הילד מהמושב ,פשוט יש לשחרר את אבזם החגורה ולהניח את החגורה בצד אחד .לאחר מכן,
חגורת הכתפיים נשארת ממוקמת בוו החגורה האדום .לפיכך ,מהמיקום הזה ,קל יותר להתאים את החגורה שנית.
יש לוודא שגם חגורת המושב חגורה ,כאשר מערכת הגנת הצד מקסי קוזי רודי איננה בשימוש.
אחזקה
ניתן לנקות את המושב באמצעות מים פושרים וסבון עדין .אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים.
את הכיסוי יש לרחוץ ביד ,בטמפרטורה מרבית של  30°צלסיוס .אין להשתמש במייבש כביסה(נא לעיין גם בהוראות
הרחיצה) .בעת רכישת ה , Rodi -מומלץ לקנות כיסוי נוסף ,כך שאפשר יהיה להשתמש במושב בכל הזמן( ,גם
כשהכיסוי נמצא בניקוי).
הסרת הכיסוי
•
•

יש להוציא את מערכת הגנת הצד מקסי קוזי רודי מהרכב.
יש להסיר את משענת הגב ואת משענת הראש כמתואר בפרק "הסרת משענת הראש".

מושב הגבהה
•
•

יש להתיר את הכיסוי מהפינים שמתת למושב ההגבהה (איור .)E
עליך למשוך את הכיסוי מעל משענות הזרוע ,לכוונך (איור  .)Fכעת ,הכיסוי משוחרר במלואו.

משענת גב
•
•

יש להתיר את הכיסוי מהפינים שמאחורי משענת הגב (איור .)G
יש למשוך את הכיסוי מעל תומכי המותן (איור  .)Hכעת ,הכיסוי משוחרר במלואו.

משענת ראש
• יש להתיר את הכיסוי מהפינים שמאחורי משענת הגב (איור .)G
• יש למשוך את הכיסוי מעל משענת הראש (איור  .)Jיש לוודא שחלקי הגומי אוויר נשארים במקום.
• יש לשחרר את הרצועה האלסטית מעל משענת הראש .כעת ,הכיסוי משוחרר.
ניתן להתקין את הכיסוי בחזרה בעזרת ההוראות שלעיל ,בסדר הפוך .יש לוודא שהכיסוי מאובטח כהלכה על הפינים
וכן שווי החגורה שעל משענת הראש לא מפריעים לחגורת הכתפיים לעבור דרכם בחופשיות.
נא לשים לב
ככל שהחגורה מתאימה בצורה הדוקה יותר ,על הילד ,כך הילד מוגן יותר .יש לוודא שהחגורות לעולם אינן מפותלות.
חגורת הבטיחות צריכה להיות מונחת על הגוף בצורה אופקית והדוקה.
חגורת הכתפיים לא אמורה ללחוץ על הצוואר אלא לעבור מעל הכתפיים (איור  .)D-3חגורת הכתפיים לא אמורה
ללחוץ על הבטן אלא לעבור מעל החלק העליון של הירך.
אם הינך מתקשה בסגירת חגורת הבטיחות של הרכב או בהידוקה ,עליך לפנות מייד לספק שלך • .בכל מקרה ,אין
להשתמש במוצר.
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רשימת בדיקה.
• חשוב :לפני תחילת נסיעה ,יש לקרוא את רשימת הבדיקה הזו ,עד סופה.
• יש לוודא שמערכת הגנת הצד  Maxi-Cosi Prioriמאובטחת בצורה נכונה על ידי חגורת הבטיחות.
• יש לוודא שחגורות הבטיחות של הרכב הדוקות ומאובטחות מסביב לילד וכן שחגורת הכתפיים נמצאת בגובה
הנכון (איור .)D-3
• מערכת הגנת הצד מקסי קוזי רודי חייבת להיות מאובטחת באמצעות חגורת הבטיחות ,גם כאשר היא איננה
בשימוש .כל חפץ משוחרר עלול להוות סכנה לנוסעים האחרים.
אם תתעוררנה שאלות כלשהן ,עליך לפנות לספק ולוודא שיש ברשותך את הפרטים הבאים:
 המספר האחרון שעל התווית הכתומה (מספר סידורי) ,שבגב המושב. תוצרת וסוג הרכב ועל איזה מושב ברכב הותקנה מערכת הגנת הצד .Maxi-Cosi Priori גיל ומשקל ילדך.אחריות
 Dorel Netherlandsמתחייבת שהמוצר הזה עומד בכל דרישות הבטיחות ,כפי שהן מפורטות בתקני הבטיחות
האירופאים העדכניים  ,ECE R44/04ושבעת הקנייה ,אין במוצר הזה פגמי ייצור או פגמים בחומר .אם ,במוצר זה,
יתגלו פגמי ייצור או פגמים בחומר ,לאחר הקנייה ובמהלך תקופת האחריות (למרות שימוש תקין ,כפי שמתואר
במדריך השימוש) Dorel Netherlands ,תישא באחריות לתיקון המוצר או להחלפתו .תקופת האחריות היא 42
חודשים לחלקי הפלסטיק וכדומה ו 24 -חודשים לחלקי הבד ולחלקים אחרים החשופים לשחיקה .שחיקה רגילה
וקרעים ,שצפויים להופיע בשימוש יומי במוצר ,אינם לפי כך כלולים באחריות זו.
האחריות לא חלה במקרים הבאים:
• המוצר לא הועבר ליצרן ביחד עם החשבונית המקורית.
• הפגם הוא תוצאה של שימוש לא נכון או של שימוש רשלני או של תחזוקה שהיא בניגוד להוראות שניתנו
במדריך.
• התיקונים בוצעו על ידי צד שלישי.
• קיימת דהייה של צבע ,נזק לריפוד או סימני מים בעקבות שטיפה וחשיפה מוגזמת לאור השמש (.)VU
• הפגם הוא תוצאה של רשלנות או של נזק לריפוד או לפלסטיק ,בעקבות חבטה במוצר.
• הפגם הוא תוצאה של תאונה או התרחש בעת משלוח ,כתוצאה מהעמסת יתר לדוגמה ,או מהיתקעות בדלת.
• סימן האיכות של  ECEוהמספר הסידורי ניזוקו או הוסרו.
• קיימת שחיקה רגילה וקרעים בחלקים ,ברתמות ו /או בריפוד ,כמצופה משימוש יום יומי.
• קיים נזק או קיימים סימני חריצה על מושב הרכב ו /או על חגורת הבטיחות .הדבר בלתי נמנע ,בגלל תקני
הבטיחות המומלצים והכוח הנדרש להתקנת המושב ברכב בצורה הדוקה ונכונה (היצרן לא יהיה אחראי לכך).
• התנאים וההוראות שצוינו בתעודת האחריות לא קוימו באופן משביע רצון.
תאריך התוקף:
•

תקופת האחריות נכנסת לתוקף בתאריך הרכישה של המוצר.

תנאי האחריות:
•

האחריות על חלקי הפלסטיק וכדומה תקפה לתקופה של  42חודשים עוקבים .תקופת אחריות של  24חודשים
עוקבים חלה על רכיבי הבד ועל חלקים אחרים ,הרגישים לשחיקה ולקריעה .האחריות חלה אך ורק על הבעלים
המקורים והיא איננה ניתנת להעברה.
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אם התגלה פגם:
•

במקרה של פגם ,עליך לפנות למוכר .אם המוכר אינו יכול לסייע ,הוא ישלח את המוצר בחזרה ליצרן ,ביחד עם
תיאור התלונה ועם החשבונית המקורית ,הנושאת תאריך ,שהוצאה בעת המכירה .לא ניתן לדרוש החלפה או
החזר .תיקונים לא מקנים זכות להארכת תנאי האחריות .מוצרים שיוחזרו ישירות ליצרן לא יכוסו על ידי
האחריות.

רכיבי בד וחלקים אחרים ,החשופים לשחיקה:
•

יש לטפל היטב בכיסוי (יש לעיין במדריך ההוראות עבור הוראות טיפול) .טבעי שהריפוד ידהה מהשמש ותיראה
שחיקה וקריעה לאחר תקופת שימוש ארוכה ,גם כאשר משתמשים במוצר באופן תקין .לכן ,תקופת האחריות
לכיסוי ולחלקים הרגישים לשחיקה ,כגון הרתמות ,מוגבלת לתקופה של לא יותר מ 21-חודשים מתאריך
הרכישה.

סעיפי האחריות תואמים להנחיה אירופאית  CE/44/99מתאריך  12למאי .2444
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