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إال بعد قراءة وفهم تعليمات االستخدام  Wizzybug    تستخدم ال  
 

ية تحويل النص إلى كالم من خالل تحميل  فى تنسيق مكبر أو إمكانيمكن عرض هذه  الوثيقة  

 نسخة رقمية من   

designability.org.uk/meet-Wizzybug/resource-for-families. 
 
 
 

 

 بيانات االتصال بالموزع )إن أمكن(   

 

 سم، العنوان، الهاتف، البريد األلكترونى، الموقع األلكترونى:الا

 

  

https://designability.org.uk/meet-wizzybug/resource-for-families


 

 
 

Designability Charity Ltd. 

Wolfson Centre, Department D1 

Royal United Hospital 

Bath BA1 3NG 

 المملكة المتحدة

 

 824111 1225(0) 44+ :  فاكس 824103 1225(0) 44+ :هاتف

info@designability.org.uk  :البريد األلكترونى 

www.designability.org.uk  :الموقع األلكترونى 

 رقم المؤسسة الخيرية: 256335

  

 .مسلسل، يرجى إخبارنا برقمك ال  designabilityإذا كنت بحاجة إلى التواصل مع 

 

 .........................................................المسلسل الخاص بك هو..  Wizzybugرقم 

 

 نوع البطارية  

    مفوسفات الحديد ليثيو  (LiFePO4) 

    ةنيكل هيدريد معدني  (NiMH) 

   رصاص حمضى مغلقة (SLA) 

 

بـ  ، أو بشأن هذه التعليمات، اتصلWizzybug إذا كان لديك أى تساؤل بشأن  

Designability  عأو موز Wizzybug  .الخاص بك 

 

Wizzybug  الئحة االتحاد األوروبي  ألولى يتوافق مع متطلبات  هو جهاز طبي من الدرجة ا

مسجلة    Designability وWizzybug .. 618/  2002والئحة المملكة المتحدة   2017/745

ومنتجات الرعاية الصحية    لدى السلطات المختصة ذات الصلة )الوكالة التنظيمية لألدوية

MHRA   فى المملكة المتحدة(. إنDesignability  هادة  حاصلة على شISO 9001  مما ،

 يضمن الجودة في جميع مراحل تطوير المنتج وعملية اإلنتاج.
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هامة   معلومات 

 المنشودة والمستخدمون المستهدفون  األغراض 

 

Wizzybug    وهو  .لداخليصلح لالستخدام فى الخارج واكرسي متحرك يعمل بالكهرباء

 اف البالغين.عاقين جسديا، تحت إشرمخصص لألطفال الم

 

 .متاح فقط لالستخدام تحت إشراف طبيب مؤهل Wizzybug كما أن

 14المدرسة الذين ال تقل أعمارهم عن  صص لألطفال في سن ما قبل خم   Wizzybugو 

 .كجم 20شهًرا وال يزيد وزنهم عن  

 

Wizzybug  ل الدماغيلمخصص لألطفال المعاقين الذين يعانون من حاالت مثل الش  

تشقق العمود الفقرى أو الحثل العضلي، وكذلك األطفال الذين وضمور العضالت الشوكي  و

حياتهم   بشكل طبيعى فيقدرتهم على المشي    أو أي حاالت أخرى تؤثر علىيعانون من بتر  

 اليومية.

 

 النماذج والتعريف

يف الجهاز الفريدة  الواردة فى هذه الوثيقة وأرقام تعر  Wizzybugاذج  ا يلى نمنذكر فيم

(UDI-DI:الخاصة بهم  ) 

 

Wizzybug DX   UDI  5060838350000 

 

Wizzybug Shark  UDI  5060838350017 

 

Wizzybug LiNX  UDI  5060838350024  + LiNX Plus 

 

ى مسند الظهر أو صق المنتج عل، ابحث عن ملالخاص بك  Wizzybugللتحقق من طراز  

 . DIU رمز    حث عن( واب8الهيكل )انظر الصفحة 

 

 

 

 معلومات األمان
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من الحذر عند  مزيدًا  ، وتوخيWizzybugيرجى قراءة هذه التعليمات بعناية قبل استخدام  

       رؤية رمز التحذير.

 

اًما كما  تم، أو بالقرب منه Wizzybugيجب أن تشرف على طفلك عندما يكون في 

سبيل المثال، يجب أن  لىعفتشرف على طفل صغير لديه ظروف جسدية محدودة.  

على األرصفة بالقرب من الطرق، أوبالقرب من الدرجات،   Wizzybugتتحكم في 

 لقرب من المياه المفتوحة.أو با

 

 :في الحاالت التالية Wizzybugال تستخدم  

 سبة.أجزاء تبدو تالفة أو غير منا  ةأيإذا كانت  •

 صوت غير مألوف.  Wizzybugيصدر من إذا كان   •

 قد يكون خطيًرا على طفلك أو على شخص آخر.  Wizzybugتخدام  أن اسظننت إذا  •

 

، لما قد يتضمنه ذلك Designabilityإذن من  ون  بد Wizzybugتغييرات على    ال تجري أية

 من خطر.

 

أو مورد    Designability  غير آمنة، فال تستخدمها. اتصل على  Wizzybugإذا شعرت بأن  

Wizzybug  قدمة هذه التعليمات.ل االتصال الموجودة فى مالخاص بك من خالل تفاصي 

 

إذا كنت تعيش و  .Designability، يجب إبالغ Wizzybugفي حالة وقوع حادث خطير مع 

الخاص   Wizzybugخارج المملكة المتحدة، فيمكنك طلب المساعدة في هذا األمر من مورد  

 بك.

 

لطفل آخر الستخدامه  ى إعطائه  ، ال ينبغWizzybugتخدام  عندما ال يعود طفلك بحاجة إلى اس

 آمن وسليم.للتحقق من أنه   ى الشركة المصنعة أو المورد أوالً إال إذا تمت إعادته إل
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 المالءمة )موانع االستخدام(  

 :إذا كان طفلك ا  مناسب Wizzybug ال يعد

 

، ما لم أو معها Wizzybugصحية الستخدامها على  يحتاج إلى معدات الرعاية ال •

ويشمل ذلك   .Designabilityالمخاطر التى تطبقه خالل إجراء تقييم  يكن ذلك من

الديناميكية وأسطوانات األكسجين وأجهزة    مساند الرأس التجارية ودعامات الرأس

 ية.التهو

 

لتحريك   Wizzybugال يمكنه إبقاء رأسه فى وضع عمودى  لمدة كافية الستخدام   •

ال يوفر دعًما كافيًا    Wizzybugفى أنفسهم بشكل مستقل، أو إذا كان داعم الرأس  

 لرأس طفلك.

 

 .Wizzybugيحتاج إلى عناصر تحكم فى الرأس الستخدام   •

 

 تلبيتها. Wizzybugياجات جلوس معقدة للغاية ال يستطيع نظام جلوس  احت  لديه •

 

 ب الضعف اإلدراكى.غير مستعد لمعرفة السبب والنتيجة، بسب •

 

 بأمان.  Wizzybugنه معها استخدام  يعانى من قصور بصري حاد بدرجة ال يمك •

 

 يحتاج إلى استخدام مفاتيح مثبتة في نقاط أخرى غير الطاولة. •

 

، ما لم 5قم المستهدفين المذكور وصفهم في الصفحة رالمستخدمين    غير مدرج ضمن •

 مناسب لطفلك.    Wizzybugمؤهل أن تكن هناك حاجة طبية استثنائية ويرى طبيب 
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عن  Wizzybug  لمحة عامة 

 من األجزاء التالية:  Wizzybugيتكون  

 
 

 :أسفل المقعد( والشاحن  توجدالبطارية )

 

  
 

 

   
 

 
   Wizzybug نظرة عامة على أجزاء 1الشكل        

 

( كجم   0.5) مسند الرأس    
 

لقدمين )   ( كجم   0.8مسند ل

 

 الجلوس  ام نظ 
  كجم بما في ذلك مسند  7.4)  

،  الرأس، وجهاز التحكم 
 ( واألحزمة والوسائد 

 وشاحنكجمLiFePO4  (2.8    ) ة بطاري 
 

 كجم( وشاحن  6) NiMH بطارية 

 

 كجمSLA  (6 )بطارية  

 
 يسار( وشاحن) ) Prolite E نح شا 

Numax  (يمين ) 
 

قد تأتي اإلصدارات  

لقديمة من أي من  ا
البطاريتين في 

 .حقيبة حمل سوداء 
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 )شكل جانبى( Wizzybugنظرة عامة على أجزاء  2 لالشك

 

           
 

 

 
 

 )شكل خلفى(  Wizzybugأجزاءرة عامة على ظن 3الشكل 

وحدة تحكم مزودة بعصا 
  37تحكم )راجع الصفحة  

للتعرف على أنواع عصا  
( التحكم المختلفة  

 

لية تحر  تير العجل آ  

 

كجم(   16.4) ل  الهيك   

 

خاص    LiNXجهاز تحكم  

 كجم(  0.5)    بمقدم الرعاية 

 

جهاز تحكم مقدم  

 DXالرعاية  
 

جهاز تحكم مقدم الرعاية  
Shark 

 

لوحة التحكم الخلفية  
موجودة في الجزء الخلفي  

الهيكل من   

 
مجموعة العجلت الخلفية  

( كجم   3.5)   
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Wizzybug  ميزات 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 يزاتنظرة عامة على المم 4الشكل 

 

 مقبض تحرير المقعد 

قرص مدرج   

 أبيض 

 
مسند  

 ذراع 

 

تحكم مقابس    

 

مفتاح تشغيل/  

 إيقاف األضواء 

 

مفتاح  

يل/إيقاف تشغ   

 
مقبس الشاحن )لبطارية  

 )NiMH 

 

مقبس الشاحن  
 LiFePO4 )لبطارية 

 ( SLA أو 
لقدم    مسند ا

 

لية نابض مسند   آ

لقدم   ا
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وحدة التحكم  

مزودة بعصا  

 للتحكم 

 

برغى يدوى  

لضبط مسند  

 الذراع 

 

جهاز تحكم مقدم  

 الرعاية 

 

ل    تالعجل   تحرير ية  آ
  العجلتين لتا )على ك 

ن( األماميتي   
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ملحقات ال   

للطبيب الذي يدعم إعداد  مكن (. ي8بنظام إعداد نموذجى )أنظر صفحة رقم   Wizzybugيُدعم  

Wizzybug  بحيث تناسب طفلك. وتشمل  من الملحقات االختيارية  موعةن مجاالختيار من بي ،

 ما يلى:

 طقم أدوات شد الكاحل •

 Chaileyمسند رأس  •

 حزام فراشة •

 تحركحزام م •

 كشنات للفخذين )صغيرة أو كبيرة( •

 كشن لتقريب الفخذ •

 مقبض على شكل كرة جولف •

 كرة سوداءمقبض على شكل  •

 تجميعة تى بار •

 كرة بولي يوريثين زرقاء •

 ببةيكون مدكرة سيل •

 طاولة لعب لينة •

 صفيحة قدمية ممتدة •

 (46طاولة معدنية )صفحة   •

 (47)الصفحة   Mooziعصا التحكم   •

 (47خضر واألصفر واألزرق( )الصفحة  أللوان األحمر واألأزرار المساعدة )با •

 )واجهة ، كابل ومحول(  DXمكونات محول   •

 )مع مكونات واجهة التحويل(  LiNX Plusا التحكم  صع •

 .Wizzybugمع   هذه الملحقات إال  دمستخ تُال 

 قد ال تتوفر بعض الملحقات في بعض البلدان.

، مما يتيح الوصول إلى النظام   iOS/Androidلنظام التشغيل MyLynX يتوفر تطبيق

 فقط(. Linx )طراز  Wizzybugاألساسي والمعلومات التشخيصية الخاصة بـ  

 

لمزيد من المعلومات حول    dynamiccontrols.comيمكن الرجوع إلى مركز الموارد على  

 .MyLiNXتطبيق  
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على    Wizzybugالتعرف 

 
 المستخدم دليل 

 (.41إلى  40عة مناسبًا لقدرة طفلك وبيئته )انظر الصفحات من  نطاق سر  ر دائًماااخت السرعة

خل أو في مساحات صغيرة، بحيث يمكن  فضة في الدابسرعات منخ Wizzybugيمكن قيادة  

 أعلى فى المساحات الكبيرة.ران لتجنب العوائق. كما يمكن قيادتها بسرعات  لطفلك الدو

 

 رك عصا التحكم.د تعن  Wizzybugيمكن لطفلك إيقاف   التوقف

 

إيقاف إلى  بحاجة  كنت  مفتاح   Wizzybug إذا  إغالق  فيمكنك  اإليقاف  بسرعة،   / التشغيل 

ة التحكم )الشكل  جود فى وحد(، أو المو5)الشكل   Wizzybug لخلفي من الموجود في الجزء ا

اف  إال أن أسرع طريقة إليق  .Wizzybugم في  (، أو استخدام أداة تحكم مقدم الرعاية للتحك6

Wizzybug   (.7قد تكون رفع يد طفلك عن عصا التحكم )الشكل 

 

   

 

وقتًا أطول للتوقف على سطح    Wizzybugيمكن أن يستغرق   قيادة على األسطح المائلةلا

 مائل منه على أرض مستوية.

 

عند    Wizzybugيجب أن يتحكم مقدم الرعاية في   األرصفة أو بالقرب من الدرجة على القياد

يرها من  لمياه المفتوحة أو الدرجات أو غأو بالقرب من الطرق أو ا قيادتها على األرصفة

 ها أخطار واضحة.األماكن التى قد يكون ب

 

و عند عبور  صفة أاألر  األرصف المائلة المخصصة للنزول من على  استخدم دائًما حواجز

قعة. ابق طفلك بعيدًا عن  بطريقة خطيرة أو غير متو  Wizzybugالطريق، بحيث ال يتحرك  

 حواف الرصيف والطرق.
 

: تحرير اليد من على عصا التحكم7الشكل  : مفتاح التحكم6كل الش  مفتاح اإليقاف/ التشغيل: 5الشكل    
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التحويل إلى أداة تحكم مقدم   عاية بشكل كامل عن طريقيجب أن يتحكم مقدم الر  عبور الطريق

 الرأس.  مسندمن    Wizzybug( وسحب  28الرعاية أو فصل محّرر العجالت )الصفحة  

 

 

المحيطة  البيئة 

 

، خاصةً  Wizzybugعلى استخدام    الثقة ويصبح قادراً يجب عليك مالزمة طفلك حتى يكتسب  

التغييرات في مستويات السطح أو المناطق  إذا كانت هناك مخاطر قريبة مثل األثاث أو  

ي  أل Wizzybugيجب أن يكون هناك شخص بالغ مسؤول دائًما يمنع تعرض  المزدحمة.  

 طر.خ

 

على األسطح المستوية الثابتة واألسطح المائلة اللطيفة. وال يجب   Wizzybugيفضل استخدام  

غير مناسب    Wizzybug (. و12إلى  1° )5على أسطح مائلة بدرجة أكثر من    خدامهااست

للقيادة على ضفاف أو شواطئ شديدة االنحدار أو أرض جبلية أو أرض غير مستوية. ويجب 

على أسطح شديدة اإلنحدار، حيث يتسبب ذلك فى إنزالقها للخلف   Wizzybugك أال يقود طفل

 وإنقالبها.

 

 
 

در شديد االنحدارنحم  8الشكل   

 

بحثًا عن األخطار مثل الزوايا الحادة    Wizzybugيطة بـ تحقق من البيئة المح  قبل االستخدام

ليناسب    Wizzybugميم والمشروبات الساخنة والفخاخ والدرجات ومخاطر التحطم. تم تص

ذا لم تكن  قيادتها تحت الطاوالت القصيرة والطاوالت األطول أيضا و / أو األثاث اآلخر. وإ

ض األثاث للكسر أو يصطدم  ألثاث، فقد يتعرهناك مساحة كافية لطفلك للقيادة أسفل أو بين ا

 رأس الطفل به.

 

ك الرضع واألطفال ي ذلما فعلى األطفال اآلخرين، ب  اإلشرافيجب  األطفال اآلخرون

هم  لن تصطدم ب  Wizzybugمن أن    والتأكد.  Wizzybug، عند تواجدهم بالقرب من  الصغار

 .  Wizzybugعلى لزحف أو التسلق  فى  سحق أيديهم أو أقدامهم. وال تسمح لهم با  أو تتسبب

) درجات ميل  5° (12 إلى  1 أو   
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 ألليفة.بالقرب من الحيوانات ا Wizzybugينبغى توخى الحذر عندما يكون    الحيوانات األليفة 

 

مخصص لالستخدام في النهار فقط. ويتحمل مقدمو    Wizzybugإن   القيادة في الخارج

 .أم ال  لية الحكم على ما إذا كانت ظروف اإلضاءة مناسبة ألطفالهمالرعاية مسؤو

 

 

بأمان عند تساقط المطر الخفيف، ولكن ال ينبغي   Wizzybugيمكن قيادة  الطقس الرطب 

 ال ينبغي قيادتها  في برك مياه أعمق من سمك اإلطارات.و غزيرة.استخدامه في األمطار ال

 

في األماكن    Wizzybugرة، احرص على عدم ترك في األيام شديدة الحرا الطقس الحار

 منية.اجية( ألي فترة زعارض البيع أو البيوت الزجالحارة )مثل م

 

لك قد تكون  التي قد يلمسها طف  Wizzybugبعض أجزاء  Wizzybugدرجة حرارة سطح  

  لسخونة أو شديدة البرودة وذلك بسبب، على سبيل المثال، المشعات الحرارية أو أشعةشديدة ا

 الشمس أو ظروف الطقس المتجمد.

 

في الداخل في بيئة جافة بعيدًا عن المشعات ومصادر    Wizzybugيجب تخزين    التخزين

 الحرارة األخرى.

 

لتقليل تراكم الكهرباء الساكنة    Wizzybugا أسفل يتم تعليقه  الساكنةسلسلة مضادة للكهرباء 

 (.9)الشكل 

 

االتصال بـ   ساكنة مفقودة أو ال تلمس األرض، فيرجىإذا كانت السلسلة المضادة للكهرباء ال

Designability  للحصول على واحدة أخرى. 
 

 
  
 
  
  

السلسلة المضادة للكهرباء الساكنة 9الشكل   
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 مالحظات مهمة على نظام الجلوس والميزات األخرى

طفلك في المقعد، إذ قد تتعرض أنت  ضع الجلوس أثناء جلوسال تقم أبد ا بضبط مو

 .أو طفلك لإلصابة

 

احرص دائما على إحكام ربط حزام األمان بالكامل. اضبط    Wizzybugتأمين طفلك في 

  Designabilityأكدًا، اتصل بـ حزمة للتأكد من أنها تناسب طفلك بشكل آمن. إذا لم تكن متاأل

 لى المشورة.للحصول ع الخاص بك  Wizzybug  أو مورد

 

 رطالً  44كجم أو  20  الحد األقصى لوزن المستخدم

 

طفل واحد فقط يجلس بطريقة صحيحة وال    Wizzybugدم  ختينبغى أن يس  طفل واحد فقط 

 تخدامها الصطحاب األطفال اآلخرين فى جولة.  يجب اس

 

استخدامه    فقط وال يجب  Wizzybugفى إن نظام الجلوس مخصص لالستخدام   نظام الجلوس

 .ي غرض آخرأل

 

ائي  معالًجا متخصًصاأو أخص  استشر  وضع الجلوس وتثبيت عصا التحكم الخاصة بالطفل

 لطفلك.ل وضعية للجلوس وموضع عصا التحكم  عالج طبيعي حول أفض

 

يمكن تزويد مسند القدمين بأداة شد الكاحلين لوضع قدم طفلك بشكل آمن. فإذا  مسند القدم

ذا كان طفلك ال يحتاج إلى أداة شد وإحلين، يجب على الطفل استخدامها.  توفرت أداة شد الكا

معلقة إذ يمكن أن يصاب إذا كانت أقدامه مه داخل مسند القدمين، ين، فتأكد من بقاء أقداالكاحل

 من األمام أو الجانبين.

 

 
 
 
 

 

 

عرض ، يمكنك إزالة مسند القدمين لتجنب تWizzybugطفلك لـ   فى حالة عدم استخدام

األمامي من مسند القدمين إذا حاولوا الزحف أو الصعود على  األطفال أنفسهم لألذى من الجزء 

Wizzybug. 

أداة شد الكاحلين فى مسند القدم 10الشكل   
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. يستطيع  Wizzybugك داخل وخارج  عليك دائما اتباع أفضل الممارسات عند نقل طفل  النقل

سيكون  ذا كنت تستخدم وسيلة نقل كبيرة، ففإمعالج طفلك أن يوصى بما هو أفضل لك ولطفلك.  

 د القدمين.ذلك أسهل إذا تمت إزالة مسن

 

 ه منها.قبل نقل طفلك إليه أو إخراج  Wizzybugيجب إيقاف تشغيل  

 

لك. تظام، واضبطه إذا احتجت إلى ذتحقق من وضعية جلوس طفلك بان تعديل نظام الجلوس

 . الWizzybugنظام جلوس متخصص بل يجب استخدامه فقط في    Wizzybug يعد وال

احرص دائما على  التحقق من راحة   –لفترات طويلة من الوقت   Wizzybugنبغي استخدام  ي

ن عدم وجود تقرحات نتيجة  ، وافحص جلده للتأكد مWizzybugطفلك ووضعية جسمه في 

 ط.الضغ

 

 .Wizzybugال تستخدم أبدًا دعامة رأس متحركة مع   دعامات رأس متحركة

 

ذراع والجسم الرئيسي وأجهزة التحكم مع د المقعد والتتوافق وسائ  السالمة من الحرائق

 المعايير الدولية لمقاومة مصادر االشتعال.

 

 

قع لمدة  حسب ما هو متو Wizzybug نتوقع أن يعمل Wizzybug راضى لـ العمر االفت

ردة فى سنوات )إذا لم يتم إهماله أو إساءة استخدامه(. راجع معلومات الضمان الوا 5لى تصل إ

 (.59فحة  اإلرشادات )صكتيب 

 

 

م  احرص على أال يلتقط طفلك األجزاء المبطنة باإلسفنج الموجودة في نظا األجزاء الصغيرة

 .سفنجالجلوس، إذ أنه قد يختنق إذا ابتلع قطعًا صغيرة من اإل
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 Wizzybugتركيب   

 .أجزاءها المختلفةاحرص على أال تنحشر أصابعك بين  ، Wizzybug   عند تركيب

 

 األجزاء التالية:  من Wizzybugيتكون 

 الهيكل                           •

 مجموعة العجالت الخلفية •

 البطارية •

 (46الطاولة )اختيارى، صفحة  •

 مسند القدمين •

 نظام الجلوس •

  تحكم مقدم الرعاية  اة أد  •

 

  مجموعة العجالت الخلفية

                                                       :بالهيكللتوصيل مجموعة العجالت الخلفية  

 

 ارفع الجزء الخلفي من الجسم باستخدام المقبض القماش. -1

 

العجالت الخلفية بحيث يكون  موعة  ضع مج -2

  Wizzybugهيكل الملصق متجها بعيدًا عن  

واخفض الشوكات في الفتحتين في عارضة  

 مجموعة العجالت الخلفية.

 

الشوكة  ق بسلسلة قصيرة( فى نهاية  ضع المشبك الزنيركى )المرف -3

كما هو موضح. وبذلك يتم ربط مجموعة العجالت الخلفية فى 

 الهيكل.

 

نبركي بشكل جانبى أسفل عارضة مجموعة  شبك الزأدر الم -4

 .ية للحمايةالعجلة الخلف

 

 

 الشكل 11 توصيل مجموعة العجالت الخلفية
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 البطارية 

 (NiMHأو  SLAتركيب البطارية )

ضع البطارية في الصندوق أسفل المقعد، بحيث  -1

يخرج الكابل من الجانب المقابل بإتجاه المقبس )انظر  

 (.12الشكل  

ل بحيث يمكن دفعه بسهولة في المقبس.  لموصضع ا -2

اخل ثم لف الحلقة في اتجاه عقارب الساعة  ادفع الموصل للد

 لتثبيته.

 يتلف وال ييعرقل المقعد قيد التعديل.تأكد من أن كبل البطارية مطوى بالداخل، حتى ال  -3

 

 

 

  (LiFePO4تركيب البطارية )
د أسفل المقعد، أسفل  تركيب البطارية فى الصندوق الموجو يتم

  د.الغطاء األسو

ان  يق الضغط على اللسافتح الغطاء عن طر -1

مقدمة  األسود والزر األبيض الموجودين في  

 الغطاء.

و موضح )ال ضع البطارية في الصندوق كما ه -2

 بهذه الوضعية(.يمكن تركيبها إال  

ضع الموصل بحيث يكون شريط التمرير الفضي إلى  -3

وأدر   .ادفعه داخل المقبس  أسفل وإلى اليسار، ثم

 الموصل في اتجاه 

 طقطقة.ت  حتى يصدر صو  عقارب الساعة

 

 مع إبقاء أصابعك بعيدة عن المفصلةأغلق الغطاء بالكامل،   -4

 

 

  

 كابل 
 

بس مق   

 (NiMH/SLAتركيب البطارية ) 12الشكل 

 LifePO4تركيب بطارية  13الشكل 
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 مسند القدم 

 مسند القدم قبل أو بعد جلوس الطفل. تثبيتيمكن  

 

الميل لوضعية المقعد. يمكن أن يكون مسند القدم مستويًا أو يمكن إمالته ليتناسب مع زاوية  

 القدم، وتلك هى الوضعية المثالية.لوح    ويجب أن تكون قدمى طفلك مستوية على

 

  .في ظهر مسند القدمين وجوانبهيمكن ضبط ارتفاع مسند القدم وزاويته باستخدام أكواد األلوان 

من مسند   ولجعل مسند القدم مستوًى، اختر لون ارتفاع مسند القدم لدى طفلك في الجزء الخلفي

 .ختر أدنى مستوى من هاتين الفتحتينن، واالقدم، وابحث عن الفتحتين الجانبيتين بنفس اللو

 

 .ل على جانبي مسند القدمسفاألإلمالة مسند القدم ألعلى أو ألسفل، اختر الفتحات األعلى أو 

 

 لتوصيل مسند القدم:

 .اضغط على القضبان الموجودة أسفل مسند القدم معًا -1

 مين في الفتحة المخصصة له.ند القدادفع مس -2

الفتحات الجانبية المختارة، ثم اترك  م مع قم بمحاذاة مسند القد -3

 القضبان لتثبيت مسند القدم في الفتحات الجانبية.

 

القدم في الوضعية الصحيحة لطفلك قبل استخدام    ثبيت مسندتأكد من ت

Wizzybug. 

 

 

 
 Wizzybugتوصيل مسند القدمين فى    14الشكل  

تظهر اللوحة    -قدمين  لا)من أعلى إلى أسفل( قضبان مسند القدمين، ارتفاع مسند  

 .الخلفية ذات الفتحات الملونة، وتعديل إمالة مسند القدم باستخدام الفتحات الجانبية
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 نظام الجلوس

فى الهيكل  تركيب نظام الجلوس 

 ، تأكد من معرفة الوضعية األفضل لطفلك:قبل تركيب نظام الجلوس

ألمامي من المقعد. عد إلى الجزء االخلفي من المقعمق المقعد )ملونة( هو المسافة من الجزء   •

العثور عليه من خالل النظر إلى الدوا ئر الملونة حيث يلتقي لون عمق المقعد الحالي )يمكن 

( يوضح مجموعة الفتحات الملونة  31في الصفحة   29ظهر المقعد بالمقعد، راجع الشكل.  

 .صفر، مثل اللون األتخدامها عند تركيب نظام الجلوس في الجسماسالتي يجب 

إمالة مسند الظهر ما إذا كان مسند الظهر مستقيًما بزاوية  • درجة على المقعد أو مائالً   90تبين 

يتم اختيار ذلك باستخدام مجموعة الفتحات األمامية    .درجة على المقعد 97قليالً بزاوية 

لون عمق المقعد، مثل مج)العمودية( أو الخلفية )ال  .ألماميةموعة الفتحات امائلة( التي تطابق 

توضح مساحة الميل مقدار إمالة نظام الجلوس بالكامل. ويتم اختيار ذلك من خالل مدى   •

 ، على سبيل المثال الثقب الثالث من األعلى. Wizzybugالجلوس في جسم    وضع نظام

 

 .30صفحة  ومساحة اإلمالة، وإمالة مسند الظهر في ال اكتشف المزيد حول اختيار وضبط عمق المقعد،

 

الجلوس في هيكل  معرفعند    Wizzybugة وضعية الجلوس الذي يجب استخدامها، قم بتركيب نظام 

 .22في الصفحة    على النحو التالى
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اربط حزام الكرسى وحزام الخصر معا جيدا حتى ال يعلقوا في   -1

 نظام الجلوس.

  

قارب الساعة لفتح  الكامل عكس اتجاه ع أدر القرص األبيض ب -2

 المقعد.

 

  

طريق اإلمساك بالحزام في إحدى يديك واليد   مقعد عن ارفع ال -3

 األخرى أسفل القرص األبيض.

 
 
 

 تخدام مسند الرأس.ال ترفع المقعد باس

 

خفض الزاويتين األماميتين للمقعد في   -4

الفتحتين المعدنيتين أعلى الجزء األمامي  

  البطارية. من حجرة

 

الخلفي من المقعد حتى  اخفض الجزء   -5

ا   لمسامير فوق الشبكات المعدنيةتستقر 

 الملونة.

 

 

لجزء  ا  اهاستخدم إبهامك للضغط على مقبض تحرير المقعد األسود باتج -6

، ثم اخفض المقعد ألسفل بحيث تصطف العلوي من القرص األبيض

)على سبيل  طفلك. عدمق المسامير مع الصف األول من الثقوب للون جوف 

، األصفر، مع ظهر مستقيمك باللون  مقعد طفل  ، إذا كان إعداد جوفالمثال

 فاختر الصف األمامي من الثقوب في الجزء األصفر من الشبكة(.

  

تركيب المقعد  51الشكل   
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حيث تتناسب المسامير مع الصف العلوي من الثقوب. حرك المقعد ألسفل بمقدار فتحة هامك بحرر إب -7

رة أخرى:  ضع الذي يختاره طفلك عن طريق القيام بنفس اإلجراءات مموالواحدة في كل مرة باتجاه 

إلى المجموعة التالية من الثقوب وحرر سفل  اضغط على مقبض تحرير المقعد، وحرك المقعد أل

اإلمالة الذي يختاره طفلك، على سبيل ير في الفتحات. كرر هذا حتى يصبح المقعد في وضع المسام

 لى.عاألالمثال الثقب الثالث من  

إلحكام المقعد في موضعه، بحيث تكون البقعة أدر القرص األبيض بالكامل في اتجاه عقارب الساعة   -8

 بسهولة، فتحقق منء في الجزء السفلي من القرص. إذا تعذر قفل المقعد  السودا

إثبتة بشكل صحيح في الفتحات وحاول مرة  مأن المسامير         ذا لم  أخرى. وال تدفع القرص األبيض  بقوة 

 .ةلوهسب يتم قفله

 

 

 

  

                 

 

                                   ال تستخدم المقعد ما لم يتم قفل القرص األبيض بالكامل.

 

مقدم الرعاية في المقبسين في الجزء الخلفي من  التحكم وأداة تحكم   قم بتوصيل كابالت عصا -9

Wizzybug ة.يمكن وضع الكابالت إال بتلك الطريق . كال المقبسين متشابهين، ولكن ال 

 

 

 

                                                                                                    

كابالت عصا التحكم وأداة تحكم مقدم الرعاية 17الشكل       

 

 

أداة التحكم الخاصة بمقدم الرعاية في الجزء الخلفي م -10 بعيدًا  ن مسند الرأس وثني الكابالت  قم بتثبيت 

 خلف المقعد.

 

 

 
  

قرص قفل المقعد 16الشكل   
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ودعامات الصدر ان مس   د الذراعين 

 تركيب مساند الذراعين 

 هرالذراعين في الجزء الخلفي من مسند الظيتم تثبيت مساند  

 
 

 
 
 
 

 
 تركيب مساند الذراعين ودعامات الصدر )مسمارات يظهران على اليمين(  18شكل  

 

دعامات الصدرية، يتم تركيبهم  ند الذراع والإذا استخدم مس

. توجد فتحة مساند  18وضح فى الشكل رقم معا كما هو م

الذراعين بين األلواح المستطيلة والمستديرة ويتم تثبيتها عن  

ام المسمار اليدوي األسود. تأكد من إمكانية رؤية  طريق إحك

ومن إحكام  رة  طرفي المسمارين من خالل اللوحة المستدي

 رع.يت مساند األذتثب

 

  

ن ودعامات الصدر إذا قد تحتاج إلى ضبط مساند الذراعي

حتاج إلى ارتداء مالبس شتوية سميكة. يمكنك  كان طفلك ي

ن ودعامات الصدر عن  ضبط ارتفاع وعرض مساند الذراعي

طريق فك المسمار اليدوي قليالً ، وتحريكهما على طول  

( ، ثم 21إلى الشكل  19الفتحات )كما هو موضح في الشكل  

ند الذراعين آمنة بعد  اربط المسمار اليدوي. تأكد من أن مسا

 تعديلها.

 

 ال تقم بإزالة المسامير اليدوية.

 

 

بس عندما تقوم  احرص على أال تعلق األصابع أو المال

ن ودعامات الصدر و يكون طفلك بضبط مساند الذراعي

 .Wizzybug موجود داخل
    الذراعين مساند عرضضبط  21الشكل                                                                                                                         

ضبط دعامة الصدر 19الشكل   

الذراعين \ضبط ارتفاع دعامة مسن 20الشكل   
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أجزا  تفك   Wizzybugء  كيف 

 فك مسند القدمين 

 اضغط على القضبان أسفل مسند القدمين معًا وارفعها للخارج.

 

 

                                                                                
  فك مستد القدمين 22الشكل     

 فك نظام الجلوس من الهيكل 

جيدا حتى ال اربط حزام الكرسى وحزام الخصر معا  -1

 .يعلقوا في نظام الجلوس

 

  Wizzybugافصل الكابالت من الجزء الخلفي من   -2

من الجزء الخلفي لمسند   وافصل أداة تحكم مقدم الرعاية

 الرأس.

 

ل  يض عن طريق تدويره بالكامقم بإلغاء قفل القرص األب -3

 عكس اتجاه عقارب الساعة.

 

مقعد األسود  استخدم إبهامك للضغط على مقبض تحرير ال -4

 القرص األبيض.باتجاه الجزء العلوي من  

 

ارفع المقعد عن طريق اإلمساك بالحزام والقرص  -5

 األبيض.

 

  استخدام مسند الرأسالمقعد بال ترفع 

 
فك المقعد  23الشكل     
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  (SLA / NiMHبطارية )ة الإزال

الموصل أدر الحلقة الموجودة على   -1

عكس اتجاه عقارب الساعة واسحب  

 .الموصل للخارج

ارفع البطارية. وال تستخدم الكابل   -2

 أبدًا فى رفع البطارية.

 SLAلبطارية لة اإزا  24الشكل                                                                                         

 (LIFEPO4ارية )البط  إزالة

افتح غطاء البطارية عن طريق الضغط على اللسان األسود   -1

 والزر األبيض في المقدمة.

افصل البطارية عن طريق سحب شريط التمرير الفضي على   -2

 جاه عقارب الساعةالموصل للخلف وتدوير الموصل عكس ات

 ارفع البطارية باستخدام المقيض. -3

 .البطارية ابل أبدا فى رفعخدم الكوال تست

 

 

 LifePO4إزالة البطارية  25الشكل       
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فية من الهيكل   فك مجموعة العجالت الخل

 .أدر المشبك باتجاهك واسحبه بعيدًا عن المسمار -1

 

 

 

 

 

 

ام  باستخد Wizzybugارفع الجزء الخلفي من   -2

  تيجب أن تسقط مجموعة العجل  مقبض القماش.ال

ك ، اضغط  يحدث ذلإذا لم    .هيكلدًا عن الالخلفية بعي

 بكعب يدك.  العارضة السوداءعلى  

 

 

    فك مجموعة العجالت الخلفية  26الشكل 
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 العجالت 

، وهى عجالت مطاطية وال تحتاج إلى ، ومقاومة للثقبالعجالت ال تحتاج الكثير من الصيانة

 .لنفخا

 

 WIZZYBUGقيادة  

، قم بتعشيق العجالت األمامية  مقدم الرعاية  م أو تحكمعصا التحكباستخدام    Wizzybugلقيادة  

 تعشيق العجالت.  فى حالة  Wizzybug(. ال تسحب أو تدفع 29في الصفحة  27)انظر الشكل 

 

كلتا العجلتين األماميتين قبل قيادة  ة  الخطور . فمنWizzybugتأكد من تعشيق 

قد يتحرك   Wizzybugمع تعشيق عجلة واحدة فقط حيث أن   Wizzybug قيادة

 متوقع. في اتجاه غير

 

 

 WIZZYBUGالقيادة الحرة فى  

أو عبور طريق أو إذا كانت البطارية فارغة، يمكنك فك تعشيق   Wizzybugعند نقل 

من   كونوي  بحرية.  Wizzybug( وسحب  29في الصفحة   27العجالت األمامية )انظر الشكل 

 ام.للخلف بدالً من تحريكها لألم  Wizzybugاألسهل تحريك  

 

 

ة  تعمل الفرامل. لذا يتوجب عليك مراقب حر الحركة، ال  Wizzybugعندما يكون  

 فى حالة فك تعشيق العجالت.   Wizzybugطفلك عن كثب إذا كان جالس ا في  

 

 

 .ق العجالت عند القيادة على منحدرال تفك تعش
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 العجالت    ك تعشيقفتعشيق أو  

وجودة على جانبي العجالت إلى فعات الصغيرة الملتعشيق العجالت أو فك تعشيقها، حرك الرا

يوضح موضع النقطة الخضراء ،Wizzybug   بالنسبة للطرازات األحدث من .طرف الفتحة

 .تعشيق العجالت

 

 ية لدفعبرفق لتعشيق كلتا العجلتين. إذا لم تكن هناك مساحة كاف  Wizzybugادفع 

Wizzybugمام باليد حتى تقفللة أمامية إلى األ، ارفع أحد الجانبين في كل مرة وأدر كل عج. 

 

 .Wizzybugتأكد من تعشيق كلتا العجلتين أو فك تعشيقهما قبل تحريك أو نقل  

 
 
 
 

     
 
األمامية العجالت تعشيق وفك تعشيق 27 شكلال  
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 نظام الجلوس 

ك يكون طفل. فمن المهم ضبط المقعد بحيث  يكون قابالً للتعديل صمم نظام الجلوس بحيث

 .Wizzybugم  داتخ ويمكنه اسمرتاحاً 

 

ونوصي باستشارة أخصائي عالج طبيعي أو معالج مختص للحصول على نصيحة حول أفضل  

 .وضعية جلوس لطفلك

 

مارسة،  قد يتطلب األمر القليل من الم بدون أدوات.  Wizzybugيتم ضبط نظام الجلوس في 

 دام.ولكنه سريع وسهل االستخ

 

  أنت  تعرضت قد إذ  المقعد، على فلكأثناء جلوس ط   الجلوس عوض  بضبط   أبد ا  تقم ال

 .لإلصابة  طفلك أو
 

 

 ضبط ارتفاع المقعد

 

 .المقعد من  األمامي الجزء إلى المقعد  من الخلفي الجزء من  المسافة  هو المقعد ارتفاع
 

  6.1) ملم  245 إلى ملم  155  من يتراوح  تمنح المقعد ارتفاعاً   باأللوان  مشفرة  أوضاع 5  هناك

 (.بوصة  9.7 و  بوصة
ىقالبرت  أصفر أرجوانى أزرق أخضر 

     
 / ملم 155
 بوصة 6.1

 / مم 177.5
 بوصة 7

 / ملم 200
 بوصة 7.9

 / ملم 222.5
 بوصة 8.8

 / مم 245

 بوصة 9.7

  

 

 

 

المقعد ارتفاع وفتحات ألوان رموز 28 الشكل  
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 Wizzybug  خارج يكون عندما  قعدالم  ارتفاع  ضبط 

 في  مثبتًا  يكون  عندما المقعد  ضبط األسهل  من

 ومع  (.32 الصفحة  انظر)  Wizzybug هيكل

 ال  عندما المقعد ارتفاع  ضبط اخترت إذا ، ذلك

 :Wizzybug فيمثبتًا   المقعد  يكون

  
 

 
 

 (.قةالساب  الصفحة في 28 الشكل  انظر)  استخدامه تريد  الذي المقعد ارتفاع  حدد -1
 .الحالي المقعد ارتفاع  وضعم نم  إلخراجه ألسفل الظهر  مسند ادفع -2
  على(  لإلطالة) للخلف أو(  للتقصير) لألمام  الظهر  مسند من فليالس الجزء  حرك -3

 .التالية  الفتحة في يستقر  حتى المقعد  قاعدة  طول
المقعد الذي اخترته )باللون األرجواني   ارتفاعكرر العملية حتى يصبح ملصق لون   -4

 (.29لشكل مع نصف الدائرة البيضاء )انظر ا  طابقاً على سبيل المثال( مت

 

، يجب عليك اختيار الفتحة في الشبكة المعدنية )على  Wizzybug لمقعد فيعندما تضع ا

 .المقعد الجديد ارتفاعسبيل المثال، األرجوانية( التي تتطابق مع لون  

 

 
  

بيضاء ةدائر نصف 29 شكلال  
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 Wizzybug في  عندما يكون مثبت ا  المقعد ارتفاع  تعديل

 (:طفلك نما  إذا المثال  سبيل على) أطول  المقعد  ارتفاع لجعل

 

 وارفع  الرأس  مسندمن   الخلفي الجزء  من  الرعاية مقدم  تحكم  اةأد مشبك بفك قم -1

 (.24  الصفحة  انظر) الذراع  مسندى
  الساعة عقارب  اتجاه عكس  بالكامل األبيض القرص أدر -2

 .المقعد لفتح
أعلى موضع في الشبكة   تأكد من أن مسامير المقعد في -3

إبهامك للضغط على  ية. إذا لم تكن كذلك، فاستخدم  المعدن

المقعد األسود وارفع المقعد بحيث تكون  حرير  مقبض ت

 إبهامك  حرر  .مسامير المقعد متوافقة مع الفتحات العلوية

 .العلوية الفتحات مع  المسامير  تتناسب  حتى
 
 

  من فتحقق ، تتحاللف  تماًما  مناسبة  المسامير  تكن لم إذا)

  المعدنيتين  حتينالفت في  مثبتة للمقعد  األمامية  الزوايا أن

 من  وتحقق ،  البطارية  حجرة  من األمامي  زءالج أعلى

 .(بالكامل مفتوح األبيض القرص أن
 

 
 

قدر   واسحب ظهر قاعدة المقعد ألعلىقم بالوصول إلى أسفل ظهر قاعدة المقعد  -4

واآلن    .حتى يصدر صوت طقطقة لألمامالكامل مسند الظهر باإلمكان وقم بإمالة  

 .للون  جديد دإعدا  وله  واحد بمقاس أطول المقعد  عمق  أصبح

      

 

 أطول المقعد رتفاعا جعل 31 شكلال

 العلوية الفتحات إلى المقعد انقل 30 شكلال                     
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  المقعد وارفع األسود المقعد  تحرير مقبض  على اضغط -5

 الفتحة  من العلوي الجزء في وللخلف  ألعلى بالكامل

 للخلف المقعد  حرك) .يةعدنالم  الشبكة في التالية  الملونة

اترك مقبض   .(مرة كل فقط في  واحدة  ملونة  بفتحة

تركيب مسامير المقعد في ى يتم تحرير المقعد حت

 التي الفتحة في  اآلنموجود   المقعد  .الفتحات العلوية

 .الجديد المقعد  ارتفاع لون  مع تتوافق

 

 

 

 

 للخلف  المقعد  تحريك 32  شكلال     

 
 في 28 الشكل  انظر)  صحيًحا المقعد ارتفاع  يصبح  حتى 5  و 4  الخطوتين  كرر -6

 (.30 الصفحة

االستقامة    ( ووضععلويةاإلمالة المعتاد )الثقوب السفلية أو ال حرك المقعد إلى وضع -7

)الفتحات األمامية أو الخلفية( داخل الفتحة الملونة الجديدة )انظر صفحة    نحناءاإل أو

21.) 

 .المقعد لقفل  الساعة  عقارب  هجاات في  بالكامل األبيض القرص أدر -8

ك وأشبك أداة تحكم مقدم  للى الموضع الذى اختاره طفقم بإعادة مساند الذراعين إ -9

 الرعاية فى الجزء الخلفى من مسند الرأس.
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 :قلأ  المقعد  ارتفاع  لجعل

 

 وارفع  الرأس  مسندمن   الخلفي الجزء  من  الرعاية مقدم  تحكمأداة   مشبك بفك قم -1

 (.24  الصفحة  انظر) الذراع  مسندى
 

 .المقعد لفتح  الساعة بارعق  اتجاه عكس  بالكامل األبيض القرص أدر -2
 

تأكد من أن مسامير المقعد في أعلى موضع في الشبكة المعدنية. إذا لم تكن كذلك،  -3

فاستخدم إبهامك للضغط على مقبض تحرير المقعد األسود وارفع المقعد بحيث تكون  

 مع  المسامير  تتناسب  حتى إبهامك  حرر  .فتحات العلويةمسامير المقعد متوافقة مع ال

 (.32 الصفحة في  30 الشكل  انظر) .العلوية الفتحات
 

 للمقعد  األمامية  الزوايا أن  من فتحقق للفتحات،  تماًما  مناسبة  المسامير  تكن لم إذا)

 أن  من  وتحقق  البطارية،  حجرة  من  األمامي الجزء أعلى  المعدنيتين  الفتحتين في  مثبتة

 .(بالكامل مفتوح األبيض قرصلا
 

 وارفع  األسود المقعد  تحرير مقبض  على اضغط -4

  من العلوي الجزء في مامولأل  ألعلى املبالك  المقعد

 المقعد  حرك) .المعدنية  الشبكة في  التالية الملونة  الفتحة

اترك   (مرة كل  فقط في  واحدة  ملونة  بفتحة  ماملأل

المقعد   مقبض تحرير المقعد حتى يتم تركيب مسامير

 .في الفتحات العلوية

 
 
 

 

 

 

 

 

قعد لألمامتحريك الم 33لشكل ا  
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قدر   واسحب ظهر قاعدة المقعد ألعلىقاعدة المقعد لى أسفل ظهر  قم بالوصول إ -5

واآلن   .حتى يصدر صوت طقطقة خلفوقم بإمالة مسند الظهر بالكامل للاإلمكان  

  الفتحة مع  يتطابق الذيو  للون  جديد إعداد  وله  واحد بمقاس أطول المقعد  عمق  أصبح

 .دنيةمعال  الشبكة في  الجديدة  الملونة

         
 

 
 في 28 الشكل  انظر)  صحيًحا المقعد ارتفاع  يصبح  حتى 5  و 4  الخطوتين  كرر -6

 (.30 الصفحة

قامة  ستاال  ( ووضععلويةحرك المقعد إلى وضع اإلمالة المعتاد )الثقوب السفلية أو ال -7

لفتحة الملونة الجديدة )انظر صفحة  )الفتحات األمامية أو الخلفية( داخل ا  نحناءاإل أو

21.) 

 .المقعد لقفل  الساعة  عقارب  اتجاه في  بالكامل األبيض القرص أدر -8

قم بإعادة مساند الذراعين إلى الموضع الذى اختاره طفلك وأشبك أداة تحكم مقدم   -9

 سند الرأس.الرعاية فى الجزء الخلفى من م
 
 
  

جعل ارتفاع المقعد أقصر 34الشكل   
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 الميل  زاوية   ضبط

راغ مقدار إمالة المقعد  تصف زاوية اإلمالة في الف 

م ضبطها من خالل ارتفاع الفتحات التي الظهر، ويت و 

 .في الشبكة المعدنية يمكن تثبيت المقعد بها 

 

  ضع  ، ميل   وجود   عدم   مع  0  درجة   على  المقعد  لضبط 

  الفتحات   استخدم و  . المختار  المقعد  ارتفاع   لون فى    الثقوب   مجموعة  أعلى  في  المقعد 

 . درجة  15 تبلغ   ميل   زاوية   أكبر  على  المقعد  لضبط   السفلية 

 

   
ضبط المقعد  36الشكل   

 

 وضع إمالة بسيط ضبط مسند الظهر فى وضع مستقيم أو فى 

  قائًما   الظهر  مسند  وضع  فسيكون  ملونة،ال  فتحةال  في  الثقوب  من  األمامي  الصف  استخدمت  إذا

 .درجة  90 بمقدار

ا مسند  سيكون  الفتحات  من  الخلفى  الصف  استخدمت  بمقدار  إذا  طفيفًا  ميال  مائل    97لظهر 

 نة بالمقعد.مقار  درجة

 

 ضبط ارتفاع مسند الرأس

  اليدوي  المسمار  وأدر  الرأس  مسند أمسك  الرأس،  مسند  ارتفاع لضبط

 برفق ألسفل أو  ألعلى  الرأس  مسند  حرك  .الساعة  عقارب  اتجاه بعكس

   .إلحكامه  الساعة  عقارب  اتجاه في  اليدوي  المسمار فل ثم

 
                                                                ضبط ارتفاع مسند الرأس 37ل الشك 

Wizzybug    ي 

 رأسي  وضع 

 ميل  بدون 

لمقعد    مائل   لكن   قائم   ا

لى  0 من  ميل  ة درج ب   إ

 درجة  15

المقعد يةعوض شبكة 35 الشكل  
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 نظام التحكم 

  Shark   تحكم  نظام أو(  38  الشكل)  LiNX  متحك  بنظام  نموذجىال Wizzybug تزويد تمي

 (.40 الشكل)

 
 LiNX Plus   امبنظ  فستكون مزودة ، Wizzybug في للتحكم  مفاتيح  يستخدم طفلك  كان إذاف

 (.41 الشكل)  DX  التحكم  نظام  أو(  39 الشكل)

    

 
 

 .)44 الشكل إلى  42 الشكل)  الرعاية مقدم  تحكم  بجهاز  اضً أي Wizzybug تزويد يتم

    

 
 

  LiNX Plus  أو DX التحكمنظام  مع البديلة التحكم وعصا المفاتيح مثل الملحقات تزويد يمكن

 .الملحقات  حول معلومات  على للحصول  12  فحةالص انظر األمر، لزم إذا ،
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 DXجهاز تحكم مقدم الرعاية  44الشكل 

 )ناليمي على والقديم ، اليسار على جديدال DX2 إصدار)(

جهاز تحكم  43الشكل 

 Sharkمقدمالرعاية 
جهاز تحكم مقدم  42الشكل 

 LiNXالرعاية 

 LiNXنظام تحكم  39الشكل  Sharkنظام تحكم  40الشكل  DXلتحكم نظام ا 41الشكل 
Plus 

 LiNX ظام تحكمن 38الشكل 
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 لتحكمت اأدوا إعداد

 أكبر،  بقوة دفعت كلمابحيث   ،"نسبيًا  تحكًما"  الرعاية مقدم في  التحكمجهاز  و  التحكم  عصا توفر

 .المحددة  السرعة  نطاق ضمنوذلك    السرعة، زادت

 الجزء في  المقبسين في  الرعاية  مقدم  في  التحكم  وكابالت التحكم  عصا  بتوصيل قم -1

يمكن أن يتم تركيب ال ن  الن، ولككال المقبسين متماث .Wizzybug  من الخلفي

 (.45بطريقة واحدة ألعلى فقط )الصورة رقم إال الموصالت 

تأكد من ثني الكابالت بشكل آمن خلف المقعد. يتم توفير المشابك الستخدامها كما هو  -2

 (.46مطلوب )الصورة رقم. 

  الجزء  في  الرئيسي  اإليقاف/   التشغيل مفتاح  باستخدام Wizzybug  بتشغيل قم -3

 (.47  الشكل) Wizzybug  من خلفيلا

  الشكل)  التحكم عصاب  التشغيل زر  باستخدام التحكم  عصا في  التحكم  وحدة  بتشغيل قم -4

 (.51 الشكل إلى 48

 

 

 
 

   

 
 
  

 زر تشغيل 49 الشكل Sharkزر التشغيل  50الشكل  DXزر التشغيل  51الشكل 

 LiNX Plus  
 تشغيل  زر 48 الشكل

LiNX 

ئيسيالر اإليقاف/  التشغيل مفتاح 47 الشكل الكابالت تخزين 46 شكل  التحكم مقابس 45 لالشك   
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 أداة تحكم مقدم الرعاية 

، كما أنها تتمتع بالتحكم  Wizzybugتسمح أداة تحكم مقدم الرعاية لمقدم الرعاية بالتحكم في 

  Wizzybugة  يل بين قيادعاية أيًضا استخدامه للتبدرعة الخاصة بها. ويمكن لمقدم الرفي الس

 والسماح للطفل بالقيادة باستخدام عصا التحكم.

 باستخدام أداة تحكم مقدم الرعاية من خالل:  Wizzybugيمكن لمقدم الرعاية التحكم في 

• (LiNX  وLiNX Plusالضغط على زر التشغيل / اإليقاف في وح )  دة تحكم مقدم

 سيضيء الزر باللون األخضر.والرعاية.  

• (Shark)  يظهر شكل لفي وحدة تحكم مقدم الرعاية.  تاح الموجود  تحريك المف

 كهرمانى فى وحدة تحكم مقدم الرعاية.

• (DX  .الضغط على زر التشغيل / اإليقاف في وحدة تحكم مقدم الرعاية )رفيظه  

 .DX" على شاشة التحكم  Aالحرف "

•  (DX  تحريك المفتاح الموجود في وحدة تحكم مقدم الرعاية.  لقا )يظهر الحرفوديم  

"A على شاشة التحكم "DX. 

 

 
األطفال واستخدام مقدم الرعاية بالضغط على زر التشغيل / اإليقاف الموجود في وحدة  52الشكل  قم بالتبديل بين استخدام 

 تحكم مقدمأداة  أو النقر فوق المفتاح الموجود في (   DX أو LiNX Plus أو LiNX تحكم مقدم الرعاية )بالنسبة إلى

 (  DX من   أو الطراز القديم Shark النسبة إلى)بالرعاية 

 

، يتحكم الشخص الذي يقوم بتشغيل  DXو LiNX Plusو LiNXبالنسبة إلى وحدة التحكم  

وقت   يمكن لمقدم الرعاية تجاوز تحكم الطفل في أي  .Wizzybugفي   أوالجهاز التحكم  

 اية.م مقدم الرعجود في وحدة تحكبالضغط على زر التشغيل / اإليقاف المو
 

أن تتجاوز  تحكم مقدم الرعاية  يمكن ألداة   القديم، DXأو Shark   بالنسبة إلى وحدة تحكم

 .اللتعشيقوضع   وجعلها فىتحرير عصا التحكم الخاصة به    فى حالةتحكم الطفل فقط 
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 (LINXضبط نطاق السرعة )

تحكم في م الرعاية يإذا كان مقدو  (.53استخدم القرص لضبط نطاق السرعة )الشكل  

Wizzybug  ( الموجود في وحدة تحكم مقدم الرعاية  54، فاضغط على زر السرعة )الشكل

 بشكل متكرر للتنقل بين نطاقات السرعة األربعة.

 

 

 
 

 (LINX PLUSضبط نطاق السرعة )

نطاقات سرعة )بطيئة، ومتوسطة،    بين أربعة( للتنقل 55)الشكل   I  الزراضغط على  

  زر السرعة، اضغط على  Wizzybugكان مقدم الرعاية يتحكم في  فإذا  وسريعة، وأسرع(.

السرعة  الرعاية بشكل متكرر للتنقل بين نطاقات  ( الموجود في وحدة تحكم مقدم  54)الشكل  

   األربعة.

أو   عصا التحكم ختيار التحكم فيواٍن الدة ث( لع56)الشكل    I  الزراستمر في الضغط على  

 (.Wizzybugالتحكم في المدخلت )إذا كان طفلك يستخدم مفاتيح للتحكم في  
 

 

 

 

  مع  LiNX Plus  بتكييف  بك  الخاص  Wizzybug  فروم أو Designability  قامت إذا

 .48  الصفحة إلى  الرجوع  فيرجى  ،قدمةالمت  اإلعدادات
 

 LiNX Plus التحكم نوع تغيير 56 الشكل
 (تعليق)

قى السرعة قرص 55 رقم الشكل ا  LiNX 
Plus 

الرعاية فى  عةسرالزر   54الشكل                 تحكم مقدم   LiNX فى أداة 
 

 LiNX قرص السرعة قى 53الشكل رقم  
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 ( SHARK)   السرعة   نطاق   ضبط

  الرعاية مقدم  كان  إذاو (.57  الشكل)  السرعة  نطاق لضبط  والسلحفاة األرنب  أزرار  استخدم

  فى أداة تحكم  لف قرص السرعة  طريق  عن  السرعة  نطاق  فاضبط ، Wizzybug في  يتحكم

 (.58 الشكل)  مقدم الرعاية

 

 
 

 (DX)      السرعة  نطاق  ضبط 
 

 (59  الشكل)  السرعة  نطاق  لضبط  األزرق الزر  استخدم

 .)ع)سري 3)متوسط( أو   2)بطيء( أو  1في حالة استخدام عصا التحكم، اختر نطاق السرعة  

 

 (.سريع) 5  أو(  بطيء) 4  رفاخت ،Wizzybug في للتحكم  مفاتيح  يستخدم طفلك  كان إذا

 زر  على  بالضغط إما  السرعة  نطاق  ضبط يتم ،لديك  الرعاية  مقدم  تحكمأداة  صدارإل  ووفقا

 .القرص  تدوير  أو  السرعة

 

 
 

 DX فى السرعة زر 59 شكل
  

 Sharkفى  سرعةال أزرار: 57 الشكل Sharkقرص السرعة فى أداة تحكم مقدم الرعاية فى  58الشكل 
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عصا التحكم   تحديد موضع 

 نطاق التعديل

  مسند  أسفل قليالً   األسود  اليدوي  المسمار  فك  طريق  عن  التحكم  عصا  موضع ضبط  يمكن

 .اليدوي  المسمار  ربط  إحكام  وإعادة التحكم،  عصا  وتحريك اع،ذرال

 

   
 Wizzybug فى  التعديل نطاق 60 شكلال

  الوصول  من  طفلك   يتمكن  حتى  أقرب  بشكل   التحكم  عصا   تحريك   إلى   بحاجة   كنت  إذا 

ا   اليدوي   اللولبي   مسمار ل ا  بفك   فقم  إليها،    في   ه تثبيت   وأعد   الذراع  مسند  أسفل   تمامً

 . الجديد  الوضع  في   اليدوي   المسمار   اربط و  . الذراع   مسند  أسفل  ة لفي الخ   الفتحة 

 

 الزاوية   تعديل 

ا   يمكن  ا   أو   Wizzybug  مركز   باتجاه   التحكم   عصا   زاوية  ضبط  أيضً  عن   عنه  بعيدً

  ربط   إحكام   وإعادة  التحكم،   عصا   وتحريك   األسود،   اليدوي   اللولبي   المسمار   فك   طريق 

 . اليدوي   المسمار 

 

 

 

 المكتب  ضبط 

 المثال  سبيل  على)  منخفضة  طاوالت أو  مكاتب من بالقرب الجلوس إلى  بحاجة طفلك  كان إذا

 ".الزاوية ضبط"  قسم  في  موضح هو  كما التحكم  عصا  زاوية  ضبط فيمكنك  ،(الحضانة في

  

 التحكم عصا زاوية تغيير 61 شكل
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 االرتفاع  ديلعت

  مسند ارتفاع  اضبط .الذراع  مسند ارتفاع  تغيير  طريق  عن  التحكم ذراع  ارتفاع  تغيير يمكنك

 .الظهر مسند  على  الموجود  األسود  اليدوي  المسمار  باستخدام الذراع

   

عصا التحكم ارتفاع تعديل 62 شكل  

 ألن  مفتاح   باستخدام   دقيقة   تعديالت 

 

  التحكم  عصا  زاوية  على أصغر تتغييرا إجراء  تريد كنت إذا

  موضع لضبط مم  3 بقطر  المزود ألن  مفتاح  فاستخدم  ا،فاعهوارت

 التحكم  عصا  لوحة  وحرك(  63  الشكل) الصغيرة  المعدنية  البراغي

 الجديد الموضع إلى

 

الدقيق الضبط براغي 63 شكل  

 اليد   مسند 

ود اليدوي الموجود أسفل يمكن ضبط المسند اإلسفنجي الدائري ليالئم طفلك. فك البرغي األس

أعد ربط البرغي والوضع الجديد.   فى  جانباً لف أو لألمام أو  اع، ثم حرك المسند للخمسند الذر

 .اليدوي

 

اليد مسند برغي: 64 شكل   
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التنبيه  آلة   استخدام 

 .لتنبيه اآلخرين بمروره  التنبيهآلة   يطلق أن لطفلك  يمكن

  فى نظام  (.65 شكللا)  التحكم  وحدة في  يةرئيسال  تنبيهآلة ال  زر على  بالضغط  آلة التنبيه  تنطلق

LiNX Plus  *،   الزر على  بالضغط  آلة التنبيهيمكن إطالق  II. 
 
 

 
 آلة التنبيه استخدام 65 شكلال
 

  ولكن  تشغيله، إيقاف  يمكن ال  !به باللعب طفلك  يستمتع قد  عالي صفير صوت  آلة التنبيه  صدرت

  عصا أسفل  الصوت  مكبر فوق  مادة من  قطعة لصق  طريق  عن الصوت  مستوى  خفض يمكنك

 .التحكم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مع  LiNX Plus  بتكييف بك الخاص  Wizzybug  وردم أو Designability قامت  إذا*  

 48 الصفحة إلى  الرجوع  يرجى  .مختلف  بشكل تعمل آلة التنبيه  فقد  المتقدمة، اإلعدادات
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عصا التحكم   إغالق 

  حكمالت  وحدة  غلق مكنكيف  بالسالمة، تتعلق  ألسباب ،Wizzybug  تشغيل إيقاف  تريد كنت إذا

 .Wizzybug بـ  الخاصة التحكم  عصا في
 :Wizzybug غلقل

• (LiNX أو LiNX Plus  أو Shark)،  التشغيل  زر على  االستمرار مع  اضغط   /

 (.66  الشكل) األضواء تومض  حتى  ثوان لعدة  اإليقاف
  وحدة  شاشة  المتوفر عبر  األزرق  اطيسيالمغن المفتاح  بتمرير قم( DX  تحكم  وحدة) •

 .DX  تحكم

  

 
 Wizzybugإغالق  66كل الش

  :  Wizzybug تح لف

• (LiNX أو Shark  )التشغيل  زر  باستخدام  التحكم  عصا في  التحكم  وحدة  بتشغيل قم   /

 ثالث أو  LiNX  فى نظام  مرتين  سريع  تتابع في آلة التنبيه زر  على اضغط ثم  اإليقاف

 (.67  الشكل)  Shark  فى نظام مرات
• (LiNX Plus )اإليقاف/   التشغيل زر  باستخدام  التحكم  عصا في التحكم  وحدة  غيلبتش  قم 

 (.67  الشكل)  ثوان لعدة  II و  I  زراراأل على  االستمرار مع  اضغط ثم
• (DX  )التحكم  وحدة  شاشة  المتوفر عبر  األزرق  المغناطيسي المفتاح  بتمرير  قم. 

 

 
 Wizzybugفتح   67الشكل  
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المعدنية   الطاولة 

 .البلدان بعض في  توفيره  يتم إضافي  اختيار  ةيعدنالم  طاولةالعتبرت

 
  انظر) الكبيرة  األزرار  مفاتيح  باستخدام Wizzybug بقيادة  للطفل  للسماح  طاولةال  تصميم تم

 يسهل تركيبها وإزالتها.و التحكم،  عصا  من  بدالً (  47 الصفحة

وال يمكن   –ن(  األيسر أو األيم)  Wizzybug حد جانبيتالءم مع أتبحيث    طاولةيتم إعداد ال

يتم   الذي الجانب  تغيير إلى  بحاجة كنت  إذاو .إلى الجانب اآلخر من دون استخدام أدوات اقلهن

  باستخدام بك الخاص  Wizzybug  زودم أو  Designabilityـ ب  فاتصل  ،تركيب الطاولة فيه

 .ماتالتعلي كتيب  بداية فيالموجودة    االتصال تفاصيل

 

  مسند  بلوحة  أيًضا  تزويده  فسيتم ة،معدني  طاولة  على  وييحت بك  الخاص Wizzybug  كان إذا

 (.رفقم يد  ومسند  الطاولة تركيب  حاجز ذلك في  بما)  بديلة ذراع

 بـ بالفعل  ثبتةم  هذه  البديلة الذراع  مسند  لوحة كانت إذا تركيب الطاولة فقط يمكنك

Wizzybug. 

 

 :الذراع  ندسم  بنهاية  طاولةال لتركيب

 أسفل اءالسود  السدادة  عن ابحث -1

  واسحبها  المستدير اليد  مسند

 .الرأس  مسند  لتحرير

 

 .المطاطي  بحزامه معلقًا  واتركه  الفتحة من اليد  مسند ارفع -2
 

  ألسفل الدرج وادفع اليد  مسند فتحة في  الحاوية مفتاح أنزل -3

 .مكانها في تستقر  تىح

 

  مسند  واستبدال الدرج  لتحرير السوداء  السدادة  استخدم ،طاولةال  إلزالة

.اليد   
طاولةال يبترك 68. شكل  
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تحك   م اختيارية مدخالت 

 .Wizzybug  من  LiNX Plus أو DX طرازات مع فقط الملحقات  هذه تتوافر

 

 مفاتيحال

 الدرج  على(  أزرار صديقة  باسم  المعروفة) على شكل أزرار  كبيرة  مفاتيح  أربعة تركيب  يمكن

  على مفتاح كل  يتويحو  .ولليمين  ولليسار خلفولل  لألمام  Wizzybug  لدفع  عليها  والضغط

 LiNX أو DX  التحكم  بعصا  توصيلها يتم  والتي ،لمحولا  بوحدة  توصيله  تمي وموصل  كابل
Plus. 

 

 

   
 

Moozi 

  Moozi صممتهامفتاح منخفضة االرتفاع  بعصا تحكم   هي Meru  طاولةليتم تثبيتها على  .

 .Linx Plus أو DX التحكم  في عصا المحولخالل وحدة    وهي متصلة من

 

  70Mooziالشكل     

األزرار الصديقة 69الشكل   
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 المتقدمة   LiNX Plus  إعدادات 

 

مع  LiNX Plusالخاص بك بتكييف    Wizzybugأو موفر    Designabilityإذا قامت 

 ، فقد يعمل بطريقة مختلفة.اإلعدادات المتقدمة

خالل أربعة نطاقات   تنقلفي ال I  الزرعلى   ر الضغط، سيستم40كما هو موضح في الصفحة 

عصا التحكم  لعدة ثواٍن إلى اختيار التحكم في   Iالزر سيؤدي الضغط باستمرار على  و  سرعة.

 .المدخالت أو التحكم في

، بدالً من ذلك (.44صوت البوق )كما هو موضح في الصفحة   IIالزر  ، لن يصدر ومع ذلك

ائمة من قو .قائمة اإلعداداتلى ول إلعدة ثواٍن إلى الوص  IIر الزسيؤدي الضغط باستمرارعلى  

 اإلعدادات ، يمكنك:

 فتح الشاشة وغلقها •

  لوضعتمكين / تعطيل وضع القفاز، وتغيير حساسية شاشة اللمس   •

 القفاز.

تغيير إعدادات العرض؛ السطوع، اللغة، الوحدات، سرعة/عداد   •

 .التشغيل/إعادة الضبط  المسافة )مؤشر السرعة/المسافة( تشغيل/إيقاف

)يحل محل التحكم بالسحب(،   يير إعدادات اللمس؛ الضغط فقطغت •

وحساسية منطقة اللمس، والوضع األيسر )لضبط بعض عناصر  

 التحكم على الجانب اآلخر من الشاشة(.

 

 

 ، يمكنك أنت أو طفلك:عند فتح شاشة اللمس

 الشاشة. الموجود في منتصفإطالق آلة التنبيه باستخدام الزر   •

ر )التحكم  خدام شريط التمريق السرعة باستقم بتغيير نطا •

 )وضع النقر فقط(. -في السحب( أو +/

التحكم    مطقم بتغيير نطاق السرعة )يسار / يمين( ون •

كما   )أعلى / أسفل( باستخدام الزر في الزاوية السفلية.

ر يؤدي السحب المباشر للشاشة )في عنصر التحكم بالسحب( إلى تغيي

 .هذه التغييرات

 
  . الشاشة   قفل   إلغاء   عند   الخطأ   بطريق   ة السرع   نطاق   تغيير   من   طفلك   مكن ت ي   قد 

 إعدادات قائمة 71 الشكل
LiNX Plus 

شاشة لمس  72الشكل 

LiNX Plus 
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 البطارية مؤشر  

  شحن  مقدار  توضحوالتى   لبطاريةا  مؤشر أضواء على  التحكم  عصا في التحكم  وحدة  حتويت

 أن  البطارية  مؤشر أضواء  تُظهر  عندما  البطارية  شحن  وعليك مراعاة .تقريبًا  المتبقي  البطارية

 .تقريبًا  ممتلئة  فنص  البطارية

 LINX  ة البطاري مؤشر 

     

البطارية تحتاج إلى  مراعاة الشحن  مشحونة بالكامل

 اشحن فى الحال الشحن

ية  73الشكل  ر بطا  LINX  مؤشر ال
LINX PLUS  مؤشر بطارية 

ضئيل   أخضر  بطارية  مؤشر شريط على LiNX Plus يحتوي

 .الشاشة  نم  العلوي  الجزء  فى

 

SHARK  رية بطا   مؤشر  

     

ملمشحونة بالكا  مراعاة الشحن 
البطارية تحتاج إلى 

 اشحن فى الحال اشحن فى الحال الشحن

 Sharkمؤشر البطارية  75 الشكل

DX البطارية  مؤشر 

مصباحان باللون األخضر، واثنان  ) LED  على ستة مؤشرات DX يحتوي مؤشر بطارية

الصورة رقم. ) Linx وحدة التحكم فير( ويعمل مثل ي، واثنان باللون األحمباللون الكهرمان

73.) 

 

 يمؤشر البطارية الخلف 

 منفصل  بطارية  مؤشر على  يحتوي  بك الخاص Wizzybug كان إذا

  ،(76 الشكل في  الموجود  للمؤشر  مشابهًا  سيبدو) الخلف في مثبت

  التحكم  عصا  رمؤش  تجاهلو  .البطارية  مستوى من  للتحقق هذا  استخدم

  .ممتلئ  أنه على  دائًما  ظهريس  ألنه
مؤشر البطارية الخلفى 76االشكل   

  LiNX Plus مؤشر البطارية  74الشكل 
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والشحن البطار   ية 

 الشحن عن  مقدمة

 الصفحة  انظر)  LiFePO4  بطارية  أو  NiMH  بطارية أو  SLA  ببطارية  Wizzybug  تُدعم

 وستكون البطارية مشحونة بالكامل عند التسليم.  (.8

 
  Wizzybug  استخدام يتم لم إذا  .يوم كل  بشحنه  فقم  يوم، كل Wizzybug تستخدم كنت إذا

  أفضل  لتقديم  استخدامها، قبل  األقل  على  ساعة  12  لمدة  يةالبطار  بشحن نوصيك  فإننا كثيًرا،

 .أداء

 

 لنوع  الصحيح  المقبس  دائًما  استخدم - Wizzybug  على  شحن  مقبسان  هناك  يكون قد

الجزء    في  الموجود  المقبس  باستخدام البطاريات  معظم  شحن  يتم  .Wizzybug في  البطارية

 .التحكم  عصا  األمامى من

 

  أنواع لمعرفة 8  الصفحة راجع  أو اإلرشادات،  هذه مقدمة في  بطاريتك نوع إلى  اإلشارة تتم قد

 .المختلفة  البطاريات
 
 

 فاحملها ،LiFePO4  بطارية لديك كانت إذا  .بعناية البطاريات  جميع مع  تعامل •

 .المقبض  بواسطة
 .تالفة  بطارية  تستخدم ال •
 .الف  تا  شاحن ا  أبد ا  متستخد ال •
 قد  Wizzybug ألن  منخفضة  البطارية تكان  إذا  Wizzybug  بتشغيل  تقم ال •

 .له  طفلك  استخدام  أثناء العمل عن  يتوقف

  باستخدام Wizzybug  زودم  أو  Designabilityـ ب فاتصل  مشورة، إلى  بحاجة كنت إذا

 .التعليمات هذه  بداية في  االتصال تفاصيل
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 SLA  شحن بطارية 

  يةاألمام  جهةال في  الشحن مقبس في الفضي الموصل ضع .1

 .التحكم العص

 

 مفتاح  باستخدام Wizzybug بتشغيل قم .2

 قم ثم الخلف، في اإليقاف/   التشغيل

 .التحكم  عصا  بتشغيل

 

 سيضيء .المقبس  وتشغيل  الكهربائي التيار بمقبس  الشاحن  بتوصيل قم -3

 .الشاحن على  الموجود  األحمر  الطاقة ضوء

 ضعب  بعد  ثانٍ  LED مؤشر  سيضيء  ، Prolite E لشاحن  بالنسبة 

  اللون  ويظهر  الشحن قيد  البطارية  أن إلى األحمر  اللون  يشير:  ثوانٍ 

  تكون  عندماو  .تقريبا  ٪80  بنسبة  مشحونة  البطارية أن األصفر

 .أخضر ضوء  سيظهر  بالكامل،  مشحونة  البطارية

 

 أن  اليرتقالب LED  مؤشر  يوضح ،Numax لشاحن  بالنسبة

 بالكامل،  حونةمش  البطارية  تكون  عندماو  .الشحن  قيد  ةالبطاري

 .أخضر ضوء  سيظهر

  في  البطارية  مؤشر  على  الموجودة األضواء  لتفست ، Wizzybug شحن يتم  عندما) 

  يمكن  وال التحكم  عصا  استخدام  يمكن الحينئذ  .  وتومض التحكم  عصا في  التحكم  وحدة

 (.Wizzybug تشغيل

ال يجب . ولكن  Wizzybugام  استخد إلى  تحتاج  ىتح متصالً   الشاحن ءإبقا يمكنك -4

 زيادة شحن بطارية الرصاص الحمضى.

مصدر الطاقة الرئيسي أوالً، ثم عندما تكون مستعدًا لفصل الشاحن، أوقف تشغيل   -5

افصل الشاحن عن مصدر    .أوقف تشغيل زر التشغيل/إيقاف التشغيل بعصا التحكم

 .الجهة األمامية لعصا التحكم  ل الموصل الفضي منالطاقة الرئيسي، ثم افص

 

 ، فننصحك بشحنه كل يوم.كل يوم  Wizzybugت تستخدم  إذا كن

 SLAشحن بطارية  77الشكل 

  

Prolite E شاحن 

Numax شاحن 
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 NiMH  بطارية شحن 

/   التشغيل مفتاح  باستخدام Wizzybug تشغيل  بإيقاف قم -1

 .الخلف  في  اإليقاف

 

 

 في  الشحن بمقبس  الشاحن  بتوصيل قم -2

 . Wizzybug من فيخلال الجزء

 

 

 

  البطارية  تكون  أن يجبو  .وتشغيله  رئيسىال التيار  بمصدر  الشاحن  بتوصيل قم -3

 .ساعة  12 حوالي في  بالكامل  مشحونة

  طريق  عن  البطارية  مستوى من  التحقق يمكنك -4

  على  الموجود الزر  علىوالضغط   المقعد إزالة

 .البطارية  مؤشر  إلضاءة  البطارية ملصق

 

 

 افصل ثم  .الكهربائي  التيار  مصدر عن  الشاحن  افصل  الشحن،  من ءاالنتها  عند -5

 .Wizzybug من الخلفي  الجزء من  الشاحن موصل

 
  فقط،  قصيرة لفترة  بشحنه تقوم كنت إذا  ولكن بالكامل،  شحنه قبل Wizzybug استخدام يمكنك

 إبقاء كيمكن  .لبالكام  البطارية  لشحن  ساعة  12 إلى تصل  لمدة  بشحنه  أحيانًا نوصيك  فإننا

 .Wizzybug  استخدام إلى تحتاج  حتى  متصالً   الشاحن

 

 NiMHشحن بطارية  78الشكل 
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 LIFEPO4     شحن بطارية 

األمامية    جهةفي الضع الموصل الفضي في مقبس الشحن   .1

 .لعصا التحكم

 

باستخدام مفتاح  Wizzybug قم بتشغيل .2

التشغيل / اإليقاف في الخلف، ثم قم 

 .مبتشغيل عصا التحك

 

 

وسيضيء  تشغيله،  در التيار الرئيسي وحن بمصل الشاقم بتوصي .3

بضع ثواٍن، مصباح الطاقة األحمر الموجود على الشاحن. بعد  

ضواء سيظهر مستوى البطارية على شكل صف من األ

   %100 % أو80% أو  50% أو 20الخضراء:  

 

طارية في  ، ستلتف األضواء الموجودة على مؤشر الب Wizzybug )عندما يتم شحن

  كن استخدام عصا التحكم والفي عصا التحكم وتومض. حينئذ ال يم  وحدة التحكم

 (.Wizzybugيمكن تشغيل

 

عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل )أربعة مصابيح خضراء(، تكون جاهزة  

ال  و Wizzybug. لالستخدام. يمكنك ترك الشاحن متصالً حتى تحتاج إلى استخدام

 .الالزمأكثر من   LiFePO4   يمكنك شحن بطارية

 

أوقف تشغيل عصا  مصدر التيار الرئيسي أوالً، ثم  لفصل الشاحن، أوقف تشغيل  -4

التحكم. افصل الشاحن عن مصدر الطاقة الرئيسي، ثم افصل الموصل الفضي من  

 .الجهة األمامية لعصا التحكم

 

 ، فننصحك بشحنه كل يوم.كل يوم  Wizzybugإذا كنت تستخدم  

 

ية  79الشكل                                                                         ر  LIFEPO4    شحن بطا
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 صيانة البطارية 

  شحن ربما يكون من المناسب  .يومي ا  بشحنه  فننصحك  يوم،  كل  Wizzybug  استخدام تم  إذا

Wizzybug الليل طوال. 
 

 .أشهر  ثةالث كل مرة األقل على  ساعة  12 لمدة  اشحنها  البطارية،  عمر على  للحفاظ

 

 .الكابل  بواسطة أبدًا  تحملها  وال  ،تلفها  لتجنب  بعناية  البطارية مع التعامل  على دائًما  احرص

 من يقلل قد ذلك ألن  مئوية  درجة  25 من  أعلى  حرارة  درجات في  البطارية  تخزين تجنب

 .وعمرها  أدائها

 
 
  بشحن فقم أكثر، أو  أسابيع  لبضعة قاإلطال  على Wizzybug تستخدم  لن أنك تعلم كنت إذا

 في  البطارية  بتخزين وقم Wizzybug من  أخرجها ثم األقل، على  اتساع 5  لمدة  البطارية

 .وجاف  بارد  مكان
 

 
 تحذيرات 

  من أخرى  أنواع  استخدام  يؤدي قد. بك الخاص Wizzybug مع  المرفق  الشاحن  دائًما  استخدم

  نشوب وأ الحاالت قد يؤدى إلىسأ وفي  والشاحن  سالكواأل  البطارية تلف إلى  البطاريات  شاحن

 .حريق

 

 .استخدامه أثناء  الشاحن  بتغطية تقم ال

 

 انظر(  LiFePO4 أو NiMH أو SLA  إما)  للبطارية الصحيح  الشحن مقبس  دائًما  استخدم

 .البطارية  شحن  كيفية حول  إرشادات  على للحصول  53 إلى 50  من الصفحات

 

 
. رالفو على  استخدامها عن  فتوقف  ،تتلف  أو انبعث دخان أو  يةالبطار  من تسريب حدث  إذا

 .الكهربائي التيار من Wizzybug شاحن  فصل من تأكدو
 

الماء  إذا المس السائل أو الجل الناتج عن البطارية الجلد أو المالبس، فاغسلها على الفور ب

 .الطبيب  عينيك، فاغسلها بالماء النظيف على الفور واستشرإذا المس والصابون.  و
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مناولة وال   تحريك ال   

 تحريك ال 

 .Wizzybug وهناك طفل يجلس فى  Wizzybug ترفع ال

 
 يمكنك  .الرفعه  تحتاجها التي  المسافة  تقليل إلى األرض  على Wizzybug دفع  يؤدي أن  يمكن

 أو  والسيارة،  الحضانة  بينالمسافة   المثال سبيل  على  ذلك، إلى  احتجت إذاتحرير العجالت 

 .تماًما  فارغة  البطارية كانت إذا أو  شحنها، أو  هاتخزين
 الروافع  باستخدام  األمامية العجالت  افصل ،العجالتلتحرير  

  ثم ،(28  الصفحة  انظر) العجالت جوانب  على  الموجودة  الصغيرة

 Wizzybugإن    .الرأس  مسند من  للخلف  Wizzybug اسحب

 ركالتح  من أكثر  والعجالت متحررة للخلف  التحرك في أسهل

 .لألمام

 

 

 مناولة وال  الرفع 

ا  يجب  . وال تحاول مع ا بالغين  شخصين  بواسطة بالكامل Wizzybug رفع دائم 

 رفعها بمفردك
 

حاجز مجموعة  و  األمامية العجالت أقواس: الرفع مواضع خالل  منإال  Wizzybug رفعال ت

"  رفع أمر"  ماواستخد ن،تيالركب  انحناءمع   جيدة، رفعأساليب   دائًما  استخدمو .الخلفيةالعجالت 

 .معًا  كالكما يرفع  حتى"( ارفع  ،  ثابت  ،  جاهز" ،  قل ، المثال  سبيل  على)  عليه متفق
 

  مشورة إلى  تحتاج أو  متأكدًا  تكن لم إذا  اليدوية  المناولة  ممارسات  أفضل إلى  الرجوع  يرجى

 (.56 الصفحة  راجع)  بأمان  Wizzybug رفع كيفية  حول

 

اسحب 80 شكل  Wizzybug الرأس  مسند من  

 وضعية رفع بديلة 82الشكل 
وضعية رفع نموذجية 18الشكل   
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 النقل 

 .مركبةال  في  لالستخدامالختبار التصادم    Wizzybugلم تخضع   

 
 في  اوجوده  أثناء Wizzybug في بالجلوس  طفل ألي  تسمح الأ  يجب

 .مركبةال
 

  بشكل  استخدامه وعدم Wizzybug في  فقط  Wizzybug مقعد  استخدام  يجب

 .منفصل

 بالسيارة  السفر 

  تأكدو  يارة وطرازها.سوذلك يتوقف على حجم ال  كقطعة واحدة، Wizzybugمن الممكن نقل 

  تحرك أثناء  التحرك  ايمكنه البحيث   السيارة  وقصند في آمن  بشكل Wizzybug  تخزين  من

 .السيارة

 

  تعشيق  يتم لم إذاو  .األماميتين  العجلتين  تعشيق من تأكد سيارة، في Wizzybug نقل عند

  راجع) سكالمعا الوضع إلى العجالت  جانبي على  الموجودة  األذرع بتحريك قم العجالت،

  لألمام  أمامية  عجلة كل  بتدوير  وقم مرة كل في  واحدًا  جانبًا  Wizzybug ارفع  (.28 الصفحة

 .قفلها  يتم  حتى  يدويًا
 

  عن Wizzybug لتأمين  استخدامه فيمكن  احتياطي، مقعد  حزام على  تحتوي  سيارتك كانت إذا

 .األمان حزام بضمق في  وتثبيته  األحمر هيكلال عبر  الحزام لف  طريق

 

 (.25  الصفحة انظر) قطع  عدة  في  Wizzybug نقل أيًضا  يمكن

 الرفع بآالت رفع 

  يرجى ،Wizzybug رفع  تنوي كنت إذاف . Wizzybug على  محددة رفع  مواضع  توجد ال

  النقل  إرشادات إلى  الرجوع  يرجى  .المشورة  على للحصول Designabilityـ ب االتصال

 :حئالنصا  من  مزيد على  للحصول الجيد  والتعامل

https://www.nhs.uk/live-well/healthy-body/safe-lifting-tips. 

 

 

https://www.nhs.uk/live-well/healthy-body/safe-lifting-tips
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 ( NIMHو  SLA)بطارية    WIZZYBUGالسفر جوا مع  

فة  رقد يحتاجون إلى مع  .Wizzybugتحقق مع شركة الطيران الخاصة بك قبل السفر مع 

، يرجى  نب أى ضرر محتملللمساعدة في تجو  ووزنها ونوع البطارية.  Wizzybugحجم  

 تنزيل و ملء نسخة من

FRM-013 Wizzybug Travel Document (SLA or NiMH batteries) 

   من على موقع 

designability.org.uk/meet-Wizzybug/resource-for-families. 

 ( LIFEPO)بطارية    WIZZYBUGفر جوا مع  الس 

الدولي وهيئة الطيران  (  ICAO)منظمة الطيران المدني   قننهاالليثيوم تإن بطاريات  

، لذلك هناك بعض لتشغيل كرسي متحرك Wizzybugتُستخدم بطارية  و .(CAA)المدني

 يجب اتباعها القواعد المحددة التي

 

 :بما يليالغ شركة الطيران عليك إب ،ساعة على األقل من السفر 48قبل 

، والتي تُصنف على أنها ليثيوم  ليثيوم فوسفات الحديد  :Wizzybug  نوع بطارية  .1

 .أيون

 واط )واط / ساعة(. 256معدل طاقة البطارية:   .2

( 26الصفحة  من دون قصد: افصل البطارية )راجع   Wizzybug كيفية منع تشغيل .3

 .أو قم بإزالتها واحملها معك على متن الطائرة

في نهاية هذه التعليمات التي قد   Wizzybug Passport، راجع قسم  التفاصيللمزيد من 

 واالحتفاظ بها معك عند السفر.  تختار قصها وملئها

 

 الشحن 

ال   عن طريق البر أو الجو أو البحر إال بعد تفكيكه.   Wizzybugال يمكن شحن  

  لية )إذا توفرت(. إال إذا تم شحنه في عبوته األص   Wizzybugيمكن ضمان أداء  

يرجى االتصال بـ    ؛ الليثيوم للتنظيم الدولي   يخضع شحن بطاريات 

Designability  إذا كان لديك بطاريةLiFePO4    للتحقق من  8)راجع الصفحة

 نوع البطارية(. 

 

 استفسارات 

، فاتصل بقابلية  Wizzybugحول نقل   إذا كانت لديك متطلبات أو أسئلة محددة 

الخاص بك باستخدام تفاصيل االتصال في بداية هذه   Wizzybugالتصميم أو موفر  

 التعليمات. 
  

https://designability.org.uk/meet-wizzybug/resource-for-families
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والخدمة   الصيانة 

 التنظيف 

 على  الحفاظ  طريق عن  الملوثة أو  المتسخة للمواد طفلك لمس  خطر من يجب الحد

 .Wizzybug  نظافة

 

أس  ل األحمر واألجزاء المعدنية والمقاعد المبطنة ومسند الركيمكن الحفاظ على نظافة الهي •

 .باستخدام قطعة قماش رطبة ومنظف معتدل. وال تنقع الهيكل في الماء

 .مئوية  درجة  30  عند  الغسالة في  الوسائد  أغطية  غسل  يمكن •
  .مئوية  60  حرارة  درجة  على  الغسالة في الكاحلأدوات شد  و  حزمةاأل  غسل  يمكن •

 .الغسالة  حماية  على الغسيل كيس  ماستخدا  يساعدو
 .Wizzybug أجزاء من  أي فيفتجفى  ستخدم المجففت ال •

 

 لصيانة ا 

 أو  تآكل أو تلف أي  من للتحقق  كثيًرا Wizzybug  على  فاحصة  نظرة  إلقاء  من  تأكد •

 .االستبدال  أو  اإلصالح إلى  تحتاج قد  مفقودة أو  مفكوكة أجزاء
 .وجافة  ةنآم بيئة في  Wizzybug  بتخزين  دائًما قم •
  آلخر  حين  من  البطارية  شحن  عليك فيجب كثيًرا، Wizzybug  تستخدم ال كنت إذا •

 (.54  صفحة)  جيد  بشكل  البطاريةأداء  على  للحفاظ
 .Designabilityـ ب االتصال  فيرجى جدًا،  بالية  اإلطارات أصبحت إذا •
  كانت اإذ  Designabilityـ ب اتصل  .الوقت  بمرور  واالبتسامة العيونملصق   بلىي قد •

 . *هاستبدال إلى  بحاجة
ـ ب اتصلنتظام فى حالة تمزقها أو تآكلها. ويرجى التحقق من األحزمة با •

Designability  هااستبدال إلى  بحاجة  كانت إذا* . 
 

 مزود  أو Designability من خالل  صيانته أو Wizzybug  خدمة  تتم أن  يجب

 .فقط   بك الخاص  الخدمة

 .59  ةالصفح  في  الضمان  شروط راجع *
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فقط(  )للعمالء   الضمان 

  12  غضون في التصنيع أو  المواد  في  عيوب أي جة  نتي Wizzybug في  حدث عطل إذا

 .اختيارنا  حسب  ،مجاناً   استبدالها أو األجزاء  بإصالح فسنقوم التسليم،  تاريخ من  شهًرا

 

  فسنقوم  ،Designability في اإلصالح إلى  بحاجة Wizzybug أن  على  االتفاق تم إذا

  المملكة داخل  مكان أي  من ناب  الخاصة  العمل  ورشة وإلى  من  إلرساله  معك الترتيبات  راءجبإ

  يرجى ،وجمهورية أيرلندا  المتحدة  المملكة  خارج مقيًما كنت إذاو  .أيرلندا  وجمهورية  المتحدة

 .المشورة على  للحصول  Designabilityـ ب  االتصال أو بك  الخاص المورد إلى  الرجوع

 

 
 لغاءإ إلى  ذلك  فسيؤدي  ، Designability إذن  بدون Wizzybug على  يراتيتغ أجريت إذا

 .الضمان

 

 
 .القانونية حقوقك  علىذلك   يؤثر ال 

 

 ( أعاله  ورد  ما و   المتحدة  المملكة   لم تكن من  إذا )  الموزع  ضمان  معلومات   

 

 .أعاله  الواردة  الضمان معلومات هذا  يتجاوز قد
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من البقايا   التخلص 

المكونات   دويرت  إعادة لتسهيل  المنتج  تصميم  تحسين إلى*   طواعية  Designability  تهدف

 من  والتخلص صنعة،مُ   كشركة  بمسؤولية  للعمل  تدابير  وتتخذ  ،هااستخدام  وإعادة  والمواد

 .بيئيًا  مستدامة  بطريقة  وغيرها  اإللكترونية النفايات

  الكهربائية المعدات ياتانف  حلوائ من  معفاة  شخصية، نقل  وسيلة  باعتبارها Wizzybugإن *

 (.WEEE)  واإللكترونية
  تتميزو  .المنزلية النفايات في Wizzybug بطارية  من لتخلصا  عدم يجب

 أو NiMH أو  Pb)  عليها  تحتوي التي المواد  بنوع Wizzybug  بطارية

LiFePO4  )منها  التخلص  في  للمساعدة. 
 

 النصائح   من  مزيد 

 

  الواردة  االتصال  بيانات  باستخدام Designability ـب فاتصل ،  المتحدة المملكة في كنت إذا

 .التعليمات هذه  يةبدا في
 

  اللوائح مع  يتماشى  بما Wizzybug  من التخلص فيجب ،  المتحدة المملكة  خارج كنت إذا

 المشورة  على  للحصول Wizzybug  بمزود اتصل .بك  الخاصة  المحلية
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على الملصقا  الموجودة   ت مسرد للرموز 

 

 أداة تعريف الجهاز المميزة 

جزء منهالجهاز أو  رقم طراز     

 رقم الكتالوج 

للجهاز  التسلسلي  الرقم   

طبي جهاز  عن  عبارة  الجهاز أن  إلى يشير   

 الشركة المصنعة 

التصنيع تاريخ   (YY-MM-DD) 

 2017/745 األوروبي  االتحاد لالئحة وفًقا CE عالمة 

 2002  لعام المتحدة   المملكة  لالئحة افًق و UKCA عالمة 

الستخداما  تعليمات  راجع   

االستخدام  تعليمات  راجع ضروري،  تنبيه   

مركباتال في  لألطفال  سيارة  كمقعد  يستخدم أال يجب   

   سحق محتملةأو   ضغطضع  اتحذيرات من مو 

(كجم  20)  المستخدم  لكتلة  األقصى  الحد   

(كجم  16  ،هيكلال)  مكج 10<  المصور  الجزء  كتلة   

 (1:12 أو درجات  5)  انحدار  أقصى 

   WEEE واإللكترونية  الكهربائية  المعدات  نفاياتلـ منفصل  تجميع  مطلوب 

التدوير  إعادة/    االسترداد  عملية  من جزء  هو  المحدد  العنصر   

(وجد  إن)  الموزع   

 المورد )إن وجد( 

المعتمد األوروبي  االتحاد  ممثل   

ضعت المعلومات األصلية للترجمةخ     

 Wizzybug إصدارات  بعض  يف  الرموز بعض   تظهر ال قد:  مالحظة
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 حل المشكالت 
 

 إذا لم ينجح هذا أفعل اذام المشكلة

  في اإليقاف/   التشغيل مفتاح  من  تحقق. 1 .تعمل ال التحكم  عصا .1

 .Wizzybug من الخلفي الجزء
  الصفحة انظر)  البطارية  توصيل  من  تحقق. 2

19.) 
 معدن  هيدريد  عن  عبارة  البطارية  كانت إذا. 3
 على واضغط  البطارية بإزالة فقم  ،  كللنيا

  انظر" )لالختبار  غطاض" يقول  الذي  الزر

 عدم  إلى يشير  هذا كان إذا(. 52  الصفحة

 .Wizzybug  بـ توصيلها فأعد  طاقة،  وجود

 Wizzybugتوقف عن استخدام 
  Designabilityواتصل على 

 لطلب المساعدة

 ال  التحكم عصا  تحكم  وحدة.  2 
 زر ىعل  الضغط  عند  .تعمل

 ضوء  يومض   اإليقاف،/   التشغيل

  ثالث  وأخضر وكهرماني أحمر

 (.LiNX) معًا مرات

  آلة التنبيه على  اضغط.  التحكم عصا قفل  مت
  ستصدر.  لفتحه ثوان عشر  غضون في  مرتين

 .قفلها إلغاء تؤكد  صوتية  إشارة

 Wizzybugتوقف عن استخدام 
  Designabilityواتصل على 

 لطلب المساعدة

 اإليقاف/   التشغيل زر يومض . 3

 باللون التحكم عصا  على  الموجود

 (.LiNX) مراألح

  تشغيل  بإيقاف قم .خطأ رمز إلى  يشير هذا

 مرة وتشغيلها التحكم  عصا في التحكم وحدة

 .أخرى

واتصل على   الومضات عدد  احسب

Designability    لطلب

 المساعدة

 على األحمر الضوء يومض . 4
 التحكم  عصا بطارية مؤشر

(LiNX.) 

 ذلك  في بما)  الطاقة  كل  تشغيل بإيقاف قم
 .البطارية  شحن  دوأع( ضواءاأل

 Wizzybugتوقف عن استخدام 
  Designabilityواتصل على 

 لطلب المساعدة

 اإليقاف/   التشغيل زر يومض . 5

 األحمر باللون التحكم  عصا على
  مرة  عالٍ  بصوت  فيراص ويصدر

 (.LiNX)  ثوانٍ  10  كل  واحدة

 قم. تماًما فارغة  البطارية أن لىإ هذا  يشير

 ذلك في بما)  الطاقة  كل  تشغيل بإيقاف
 .بالكامل البطارية  شحن  وأعد( ضواءاأل

 Wizzybugتوقف عن استخدام 
  Designabilityواتصل على 

 لطلب المساعدة

 ال  التحكم عصا في  التحكم جهاز. 6

 زر على  الضغط  عند  .يعمل
  عرض   يتم  ، اإليقاف/   التشغيل

 LiNX) الشاشة  لىع لقف رمز
Plus) 

 التحكم  دةوح  بتشغيل قم  .التحكم عصا قفل  تم

/   التشغيل زر باستخدام التحكم  عصا في
 رالز على االستمرار  مع واضغط اإليقاف

 ثوان لعدة والثاني األول

 Wizzybugتوقف عن استخدام 
  Designabilityواتصل على 

 لطلب المساعدة

 عصا  بطارية مؤشر  يظهر. 7

 Shark) أحمر ضوء رآخ التحكم
/ DX.) 

 ذلك  في ماب)  الطاقة  كل  تشغيل بإيقاف قم

 .البطارية  شحن  وأعد( ضواءاأل
 Wizzybugتوقف عن استخدام 

  Designabilityواتصل على 
 لطلب المساعدة

  تنتقل ثم  التحكم  عصا  تشغيل  يتم. 8
 اليسار، إلى  اليمين من األضواء
 صفيًرا  التحكم عصا وتصدر

 .(Shark)  وتنطفئ

 أخرى  مرة  بتشغيله قم  .التحكم عصا قفل  تم
  .بسرعة  مرات  3 آلة التنبيه    زر  على واضغط
 .التحكم عصا  فتح إلى هذا  سيؤدي

 Wizzybugتوقف عن استخدام 
  Designabilityواتصل على 

 لطلب المساعدة
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 إذا لم ينجح هذا أفعل اذام المشكلة

 ال  التحكم عصا  في التحكم وحدة. 9
 الربط مفتاح ضوء يومض   .تعمل

 .(Shark) التحكم  عصا على

  عصا في  التحكم وحدة  تشغيل بإيقاف قم
 مفتاح كان إذا  .أخرى  مرة  وتشغيلها التحكم

  رمز يعرض   فإنه ، يومض   يزال ال ربطال

 .خطأ

  كل في الومضات عدد  احسب
واتصل على   تسلسل

Designability    لطلب
 المساعدة

  (.DX)  يعمل ال  التحكم ذراع. 10

 .حمرباللون األ مفتاحال  رمز يومض 
  المفتاح  استخدم -  التحكم اعص قفل  تم

 عمرفق الم) األزرق  المغناطيسي

Wizzybug  )شاشة  فوق  بتحريكه وقم 
 .لفتحه  األرقام عرض 

  كل في الومضات عدد  احسب

واتصل على   تسلسل

Designability    لطلب
 المساعدة

 ال التحكم عصا  تحكم وحدة. 11

  مفتاحال  رمز يومض   (.DX)  تعمل
 .خضرباللون األ

 فاضغط ،5 أو  4  السرعة إعداد دحديت  تم إذا

 1  يظهر حتى  متكرر  بشكل السرعة زر على
 كان إذا  فقط 5 و  4  استخدام يتمو . )3 أو  2 أو 

  (.فاتيحالم باستخدام  Wizzybug  يقود طفلك
  يومض   فإنه  صحيًحا، السرعة إعداد كان إذا

 .خطأ رمز

  كل في الومضات عدد  احسب

واتصل على   تسلسل

Designability    لطلب
 ساعدةالم

  بشكل  المقعد  تثبيت يتم  لم. 12

  و   Wizzybug  هيكل في  صحيح

 .األبيض  القرص  قفل  يمكن أو ال /

  في للمقعد  األمامية  الزوايا  وجود من  تأكد. 1
 من األمامي الجزء  أعلى  المعدنيتين  الفتحتين

 (.21  الصفحة  انظر) البطارية حجرة
 

  بالكامل  مثبتة  المقعد مسامير أن من  تأكد. 2
  المعدنية  الشبكة في  الموجودة  فتحاتال في

 (21  الصفحة انظر)
 
(  25  الصفحة انظر) تماًما المقعد أخرج. 3

  موجود  المقعد ظهر  مسند أن من وتأكد

  على اللونية  الرموز  ذات الفتحة  في بالكامل
 األمر، لزم  إذاو   .المقعد جوانب  من جانب  كل
( 31  الصفحة  انظر) الظهر مسند  وضع أعد

 .ولةالمحا وأعد

 Wizzybugتوقف عن استخدام 
  Designabilityواتصل على 

 لب المساعدةلط

 

المشكالت حل 83 الشكل  
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 المواصفات 
 

 وخارجي داخلي  ب،  الفئة (EN 12184) بالطاقة المتحركة  الكراسي  تصنيف

 رطالً  44/   كجم 20.0 للمستخدم  وزن  أقصى

 MH ، حمض الرصاص / نيكلمركبةالوزن اإلجمالي لل

 LiFePO4 ،  للمركبة اإلجمالي  نالوز
 رطالً  74/   كجم 33.5

 رطالً  68/  كجم 30.8 

 رطالً  36/   كجم 16.4 (هيكلال)  جزء  أثقل وزن

 بوصة  18.5/  ملم 470  دائري التفاف

 بوصة  22/  ملم 560 للمركبة اإلجمالي  العرض 

 بوصة  25.6/  ملم 650 للمركبة اإلجمالي الطول

 بوصة  34.3/  ملم 870 (ملبالكا  ممتد غير الرأس مسند)  الكلي  االرتفاع

  Wizzybug  فيه  ستديري أن  يمكن الذي الممر لعرض  دنىاأل الحد
 المعاكس االتجاه إلى

 بوصة  35.4/  ملم 900

 بوصة  9.3/  ملم 235  عرض المقعد

 بوصة  9.7 - 6.1 أو  مم 245  - مم 155  عمق المقعد

 بوصة 14.2 أو  مم 360  ارتفاع المقعد

 مم  430 - 410 الظهر مسند ارتفاع

 درجة 97-90 من  للتعديل  لقاب الظهر  مسند زاوية

 درجة  15 - 0 (إمالة) المقعد  مستوى زاوية

 بوصة  10.8 - 16.1 أو  مم 275  - مم 150 المقعد لىإ  لقدمينا  مسندمن 

 درجة 90 زاوية السطح من الساق إلى المقعد

 بوصة  1.6/  ملم 40 ارتفاع العوائق ومساحتها

 درجة 13 صعود تحركالثبات الم

 درجة 11  جانبي ،  درجة 21 انحدار الثبات الساكن

 SLA السرعة القصوى،  
 NiMH السرعة القصوى،  
 LiFePO4 السرعة القصوى،  

 الساعة  في  ميل 1.8/  الساعة في  كم 2.9
 الساعة  في  ميل 1.9/  الساعة في  كم 3.0
 الساعة  في  ميل 2.0/  الساعة  في كيلومتر 3.1

 SLA تقريبى،  النطاق ال
 NiMH النطاق التقريبى،  
 LiFePO4 النطاق التقريبى،  

 ميل 3.7/   كم 6
 ميل 7.5/   كم 12
 ميل 5.6/   كم 9

(SLA)  الحمضية  الرصاص   بطارية 
(NiMH)  النيكل  معدن  هيدريد  بطارية 

LiFePO4)  )الحديد فوسفات  ليثيوم  بطارية 

 كجم  6 ، فى الساعة أمبير 9  ، فولت 24
 كجم  6 ، فى الساعة أمبير 15  ، فولت 24

 كجم 2.8 ،فى الساعة مبيرآ 10  ، تفول 25.6

 أمبير 10 (الدائرة قاطع  بواسطة) مستمر تيار  أقصى

 ديسيبل 75> خارجي  ،  ديسيبل 65> داخلي المقاس الصوت  قوة  مستوى

 IPX4 الدخول  حماية

 ISO 8191-2: 1988 غطاة بالقماشالم  األجزاء  اشتعال مقاومة

المواصفات 48 الشكل  
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 الكهرومغناطيسي  التداخل عن ماتمعلو

  يمكن ذلك، ومع  (.EMI)  الكهرومغناطيسي التداخل  حول  الدولية  بالمعايير  Wizzybug يفي

  والتلفزيونية  اإلذاعية  اإلرسال  أجهزة  عن  الناتجة تلك مثل  الكهرومغناطيسية،  للمجاالت

 في  ترونياتلإللك  يمكن  كما .Wizzybug  عمل  طريقة على  تؤثر أن  المحمولة،  والهواتف

Wizzybug التي  المستويات  ضمن  الكهرومغناطيسي، التداخل من  فًضامنخ  مستوى تولد  أن 

 :التالية  االحتياطات  بمراعاة  يُنصح  األسباب لهذه  .القانون  بها  يسمح

  على  تشغيله  بإيقاف فقم متوقع، غير  بشكل التحرك في  Wizzybug بدأ إذا •

 .الفور
  أجهزة  أو  المحمولة  واالستقبال  اإلرسال  أجهزة  استخدام أو  بتشغيل تقم ال •

  Wizzybug  يكون  عندما(  الالسلكية  واالستقبال  اإلرسال  أجهزة  مثل) االتصال

 .التشغيل قيد
 .القوية  والتلفزيونية  اإلذاعية اإلرسال  أجهزة  من االقتراب تجنب •
 تعديل أو  األخرى  والمكونات  الكهربائية الملحقات إضافة  تؤدي قد •

Wizzybug معروفة  غير  ةكهرومغناطيسي  تأثيرات إلى  األشكال من  شكل  بأي  

 .Wizzybug لـ  اإللكترونية األجزاء  على
  المتحركة الكراسي  من بالقرب Wizzybug  يكون  عندما  الحذر من  مزيدًا توخ •

 .بالكهرباء تعمل التي  األخرى

 

 مالحظات على المواصفات

  تختلف قد  .منتجاتنا  تطوير  عملية في  المستمر  نالتحسي  سياسة  Designability في  لدينا

  واألبعاد  األوزان  وتتوفر  .ه الوثيقةهذ في  الواردة  األمثلة  عن  قليالً   ووظائفه  لمنتجا مواصفات

 .فقط  لإلرشاد األداء  وبيانات

 

  على  غالبًا  Wizzybug  استخدم إذا  قطعها Wizzybug لـ  يمكن التي  المحددة المسافات تقل

 .الوعرة  رضواأل المنحدرات
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مع  ا   Designabilityلتواصل 

Designability Charity Ltd. 

Wolfson Centre, Department D1 

Royal United Hospital 

Bath BA1 3NG 
 المملكة المتحدة

 
 824103 1225(0) 44+ هاتف:  

 824111 1225(0) 44+ فاكس:  
 

 info@designability.org.uk البريد األلكترونى:  

 www.designability.org.ukالموقع األلكترونى:  

 
 .اإلصالحات أو  يانةالص  أو  لملحقاتا بشأن  مشورة  إلى بحاجة كنت  إذا بنا  اتصل

 
 ملصق  على  أوهذا    التعليمات كتيب  من  األولى  الصفحة  في  مكتوب)  التسلسلي Wizzybug رقم  ذكر يرجى

Wizzybug  )خالل  من  استفسارات  أى عند  Designability . 

 
  لهذه  ليالداخ  األمامي  الغالف  على  المتوفرة  بالموزع  االتصال  بيانات  فراجع  ،  المتحدة  المملكة خارج  كنت  إذا

 .التعليمات

 

 

 

 

 
 

Wizzybug  جواز سفر 

  إذا . LiFePO4  بطارية  مع Wizzybug لـ  مخصص  التالية  الصفحة في Wizzybug سفر  جواز

 من  نسخة  وملء تنزيل  فيرجى  ، NiMH أو SLA بطارية  لديك كانت

 FRM-013 Wizzybug Travel Document (SLA or NiMH batteries) 

  designability.org.uk/meet-Wizzybug/resource-for-families   قعمن المو

https://designability.org.uk/meet-wizzybug/resource-for-families
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Registered Charity No. 256335      Wizzbug Passport Wizzybug Passport 
Registered Company No. 933932 (London)                      DOC-056 Wizzybug االستخدام اتتعليم  ar-IL 4.0 

Wizzybug  سفر  جواز  

]ليثيوم أيون[، وتصنيف   Wizzybug ساعة على األقل من السفر، بنوع بطارية  48قبل أبلغ شركة الطيران،  

 .من التشغيل عن طريق الخطأ، كما هو موضح هنا Wizzybug ة منعييفعة[ وكواط/سا  256الطاقة ]

 مواصفات
 الشركة المصنعة:

Designability Charity Ltd. 

 رقم التواصل مع الشركة المصنعة

+44 (0)1225 824103 

:المنتج نوع  

بالكهرباء يعمل لألطفال متحرك كرسي   

 : البطارية نوع

 أيون ليثيوم ، (LiFePO4ليثيوم الحديد ) فوسفات× 1

:المنتج اعتماد/ تصنيف  

األولى الدرجة من طبي جهاز  

 البطارية سالمة

 UN38.3 الكهربائي الماس من داخلية حماية ، معتمد 

: المنتج أبعاد  

م م 850[ × العرض] مم 550[ × الطول] مم 650 حوالي

 []االرتفاع[

 :البطارية طاقة معدل

 ]أمبير فى الساعة 10 السعة ، فولت 25.6 الجهد] واط 256 

:المنتج وزن  

البطارية. شامل غير] كجم 28.0 ،[ بطارية. شامل] كجم 30.8   

البطارية وزن  

كجم 2.8  

 

 معلومات المالك

 :البالغينالبالغ/ (الركاب) الراكب [أسماء] اسم : Wizzybug ملكية  إليه تعود الذي الطفل اسم

 ر(:)مطار( إلى )مطامسار الرحلة من 

 
 :السفر وتاريخ المغادرة الرحلة رقم

 :السفر وتاريخ العودة رحلة رقم : ]مطار] إلى[ مطار] من العودة رحلة

 :مالحظات :الهاتف ورقم االتصال جهة اسم

"البطارية  فصل  كيفية" الصفحة لمعرفة  اقلب  →  
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Registered Charity No. 256335      Wizzbug Passport Wizzybug Passport 
Registered Company No. 933932 (London)                                    DOC-056 Wizzybug االستخدام تعليمات  ar-IL 4.0 

Wizzybug  سفر  جواز  

كاملة إرشادات على للحصول االستخدام تعليمات راجع البطارية  فصل  كيفية  

 .البطارية فصل خالل من قصد بدون العمل من Wizzybug منع يجب

 على  الضغط ثم  األبيض،  القرص  تدوير طريق  عن المقعد بإزالة قم .1

 .الحزام بواسطة والرفع المقبض

 األسود اللسان على الضغط طريق عن البطارية غطاء افتح .2

 .الغطاء مقدمة في األبيض والزر

    

 للخلف  الفضي  شريط التمرير  تحريك  يقطر عن ية البطار افصل .3

 عقارب  اتجاه عكس الموصل وتحويل[ الموصل من جزء وهو]

 .الساعة

 قم  أو بالكامل، Wizzybug لنقل المقعد واستبدل الغطاء أغلق.4

، كما توصى شركة الطائرة متن  على  لحملها  البطارية بإزالة

 الطيران.

      

 

 Wizzybug وتخزين  نقل كيفية

 مسند  من  ينبغى رفعها  الو .شخصين Wizzybug رفع عملية  تتطلب

 األمامية  العجالت  أقواس استخدم بل  .الذراعين  مساند  أو الرأس

 .العارضة المعدنية الخلفية السوداءو

 الخضراء  النقطة عن بعيدًا المعدني اللسان حرك ، لتحرير العجالت

 إلى اللسان حرك ،تتحرير العجال  إليقافو .العجلتين كلتا على

 .واضغط األخضر الوضع

    

"المواصفات ومعلومات المالك" الصفحة لمعرفة  اقلب   → 
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