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ב  שימוש אלו נקראו והובנו.  Wizzybug-אין להשתמש   עד אשר הוראות 

 

דיבור על ידי הורדה של -ישנה אפשרות לצפות במסמך זה בפורמט ממוקד או עם אפשרות טקסט

 גרסה דיגיטלית מאתר 

designability.org.uk/meet-wizzybug/resource-for-families. 
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  Designabilityאם אתם צריכים ליצור קשר עם 

 אנא עשו זאת עם המספר הסידורי שלכם.

 

 שלכם הוא . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  Wizzybug-המספר הסידורי של ה 

 

     (LiFePO4ליתיום ברזל פוספט ) סוג סוללה 

      (NiMHניקל מתכת הידריד )

     (SLAופרת אטומה )חומצת ע

 

 Designability או אודות הוראות אלו ,צרו קשר עם ,Wizzybug-אם יש לכם שאלות בנוגע ל

 שלכם. Wizzybug-או עם ספק ה 

 

ותקנה   2017/745העומד בדרישות תקנה אירופית   Iהוא מכשיר רפואי מסוג    Wizzybug-ה 

המתאימות לכך    Wizzybug-וה  Designability .2002/618אנגלית  רשומים עם הרשויות 

(MHRA  .)באנגליה Designability   מתועדISO 9001   והוא מבטיח איכות בכל שלבי פיתוח

 המוצר ותהליך היצור.
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 מידע חשוב 

 שימוש מיועד ומשתמשים מיועדים 

Wizzybug  הוא כיסא גלגלים חשמלי הניתן לשימוש בפנים ובחוץ. הוא מיועד עבור ילדים

 מוגבלים פיזית, לשימוש בפיקוח מבוגר.

 

Wizzybug .יירשם לאספקה רק תחת הפיקוח של קלינאי מוסמך 

 

Wizzybug  חודשים ובעלי משקל מקסימלי   14מיועד לשימוש על ידי פעוטות בגיל מינימלי של

 ק"ג. 20של 

 

Wizzybug  מיועד לילדים עם מוגבלויות החיים עם מחלות הכוללות שיתוק מוחי, ניוון שרירי

עמוד השדרה, ספינה ביפידה או ניוון שרירים, וכמו כן ילדים עם כריתות או כל מצב אחר  

 המשפיע על היכולת שלהם ללכת באופן פונקציונלי בחיי היומיום.

 

 דגמים וזיהוי 

-UDI)מסמך זה ומספרי זיהויי המכשיר הייחודיים שלהם   המכוסים על ידי  Wizzybug-דגמי ה 

DI) :הם 

 

Wizzybug DX   ייחודי  מכשיר  זיהוי     DIU  5060838350000 

 

Wizzybug Shark  ייחודי  מכשיר  זיהוי     DIU  5060838350017 

 

Wizzybug LiNX  ייחודי  מכשיר  זיהוי     DIU  5060838350024      

 LiNX Plus כולל אביזר 

 

שלכם, מצאו את תגית המוצר על גבי משענת הגב או גוף  Wizzybug-על מנת לבדוק את דגם ה 

  . DIU    ייחודי מכשיר זיהוי   ( וחפשו את סמל8המוצר )ראו עמוד 
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 מידע בטיחותי 

הללו לפני השימוש ב  ובמיוחד לשים לב כאשר אתם ,Wizzybug-יש לקרוא את ההוראות 

 .רואים את סימן האזהרה 

 

 באותה  ,Wizzybug -עליכם לפקח על ילדכם כאשר הוא נמצא ליד או בתוך ה

-לדוגמה, עליכם לשלוט על ה  מידה  בה  תפקחו על פעוט ללא כל מוגבלויות פיזיות

Wizzybug .על גבי מדרכות או ליד כבישים, ליד מדרגות או ליד מאגר מים 

 

 אם:  Wizzybug-אין להשתמש ב

ניזוקים או לא מתאימים. •  יישנם חלקים הנראים 

 .Wizzybug-ישנו צליל חריג המגיע מן ה  •

עלול להיות מסוכן לילדכם או עבור מישהו   Wizzybug-אתם מאמינים שהשימוש ב •

 אחר.

 בגלל שהדבר עלול להיות ,Designability-ללא אישור מ Wizzybug-אין לבצע כל שינוי ב

 .מסוכן

 

או   Designabilityאיננו בטוח, אין להשתמש בו. צרו קשר עם Wizzybug -אם אתם חשים ש

 שלכם על ידי שימוש בפרטי הקשר בחלק העליון של הוראות אלו.  Wizzybug-עם ספק ה 

 

אם   .Designability-יש לדווח על כך ל ,Wizzybug-אם ישנו אירוע רציני המתרחש עם ה 

 שלכם. Wizzybug-אתם גרים מחוץ לאנגליה, אתם יכולים לבקש עזרה במקרים אלו מספק ה 

 

 יש להעביר אותו לילד אחר לשימוש אלא אם ,Wizzybug-כאשר ילדכם מסיים את השימוש ב

 .כן הוא הוחזר אל היצרן או הספק תחילה  על מנת לבדוק שהוא בטוח ועובד
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נגד(   התאמה )התוויות 

Wizzybug :איננו מתאים אם ילדכם 

 אלא אם ,Wizzybug-זקוק לציוד רפואי אשר בו יעשה שימוש על גבי או ביחד עם ה  •

הדבר כולל   .Designability כן הדבר נעשה  באמצעות הליך הערכת הסיכון של

 משענות ראש מסחריות, תמיכות ראש דינמיות, גלילי חמצן ומאווררים.

 

בכדי  Wizzybug-איננו יכול להחזיק את הראש לזמן מספיק על מנת להשתמש ב •

איננה תומכת   Wizzybug-להזיז את עצמו באופן עצמאי, או אם תמיכת הראש של ה 

 ילדכם.מספיק בראשו של 

 

 .Wizzybug-זקוק לבקרות ראש על מנת להשתמש ב •

 

איננה    Wizzybug-בעל צרכי ישיבה מאוד מסובכים אשר מערכת הישיבה של ה  •

 יכולה לעמוד בהם.

 

 איננו מוכן ללמוד סיבה ותוצאה, בגלל מוגבלות קוגניטיבית. •

 

 בבטחה.  Wizzybug-בעל מוגבלות חזותית חמורה מספיק על מנת להשתמש ב •

 

 וק להשתמש במתגים המורכבים בנקודות אחרות מאשר המגש.זק •

 

, אלא אם כן קיים צורך  5איננו נכלל ברשימת המשתמשים המיועדים הנמצאת בעמוד  •

  מתאים עבור ילדכם.  Wizzybug-קליני יוצא מן הכלל וקלינאי מוסמך חש שה 
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ה   Wizzybug- מבט כללי על 

 שלכם עשוי מן החלקים הבאים:  Wizzybug-ה 

 

 
 

 סוללה )ממוקמת מתחת למושב( ומטען:

 

    
 

 

      
 

 

  

  Wizzybug-מבט כללי על חלקי ה 1איור  

 ק"ג(   0.5משענת ראש ) 

 ק"ג(  0.8משענת רגל ) 

 מערכת ישיבה 

ק"ג כולל משענת    7.4) 

 ראש, רתמה וכריות( 

 ק"ג( ומטען  6)   NiMHסוללת 

 

 ק"ג( ומטען   2.8)   LiFePO4סוללת 

  Prolite Eמטען     ק"גSLA    (6 )סוללת 

ן ) Numax (ומטען שמאל )   (ימי

גרסאות ישנות יותר 

של כל אחת מן 

הסוללות יכולות לבוא 

 בתיק נשיאה שחור. 
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 (מבט מן הצד) Wizzybug-מבט כללי על חלקי ה 2איור  

 

           
 

 
 (מבט מאחור) Wizzybug-מבט כללי על חלקי ה 3איור  

בקר עם מוט היגוי )ראו 

עבור סוגים שונים    37עמוד  

 של מוטות היגוי( 

 מנגנון שחרור   

 גלגל 

 ק"ג(   16.4גוף )   

 LiNXבקר מטפל  

 ק"ג(   0.5) 

 Sharkבקר מטפל   DXבקר מטפל  

לוח בקרה אחורי  

הממוקם בצד האחורי  

 ק"ג(   3.5הרכבת גלגל אחורי )  של הגוף 
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 Wizzybug  מאפייני 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  מבט כללי על המאפיינים 4איור  

 ידית שחרור מושב 

 חוגה לבנה 

משענת  

 זרוע 

תושבות  

 בקר 

מתג  

הפעלת/כיבוי  

 אורות 

מתג  

 הפעלה/כיבוי 

תושבת מטען )עבור  

 ( NiMHסוללת 

תושבת מטען  

)עבור סוללת  

LiFePO4    אוSLA ) 
 משענת רגל 

מנגנון קפיץ    

 למשענת רגל 
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בקר עם מוט 

 היגוי 

בורג יד 

להתאמה של  

 משענת היד 

 בקר מטפל 

 שחרור גלגל )על גבי שני הגלגלים( הקדמיים( 
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 אביזרים 

Wizzybug  סטנדרטית )עמוד יכול    Wizzybug-(. הקלינאי התומך בהתקנת ה 8ניתן בהתקנה 

לבחור מטווח רחב של אביזרים אופציונליים, כך שהוא יתאים לצורכי ילדכם. אלו יכולים  

 לכלול:

 ערכת קשירה לרגליים •

 Chaileyמשענת ראש  •

 רתמת פרפר •

 רתמה דינמית •

 כרית עבור האזור בין הרגליים )גדולה או קטנה( •

 כרית ירך •

 ידית כדור גולף •

 ידית כדור שחורה  •

 Tהרכבת מוט  •

 כדור כחול מפוליאורתן •

 כדור סיליקון עם יתדות •

 מגש משחק רך •

 לוח רגל מתרחב •

 (46מגש מתכת )עמוד   •

 (עמוד 47) Mooziמוט היגוי   •

 (47לחצני חבר )אדום, ירוק, צהוב וכחול( )עמוד   •

 (ממשק ,כבל ומתאם) DXרכיבי מתג  •

 (עם רכיבי ממשק למתג) LiNX Plusמוט היגוי   •

 .Wizzybug-יש להשתמש רק באביזרים אלו ביחד עם ה

 במדינות מסוימות.ייתכן שחלק מן האביזרים לא יהיו זמינים  

 

, והיא מספקת גישה אל מידע בסיסי עבור  iOSזמינה עבור אנדרואיד/  MyLiNXאפליקציית  

בלבד(. עיינו במאגר המשאבים באתר   LiNX דגם) Wizzybugהמערכת והאבחון של 

dynamiccontrols.com    בנוגע לאפליקציית  למידע נוסףMyLiNX. 

 

 

https://www.dynamiccontrols.com/resource-hub
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ה  את   Wizzybug- להכיר 

 

 הנחיות למשתמש 

בחרו תמיד טווח מהירות מתאים בהתאם ליכולות ילדכם והסביבה שלו )ראו עמודים   מהירות

במהירויות נמוכות בתוך הבית או בחללים קטנים, כך   Wizzybug-(. ניתן לנהוג ב41עד   40

 שילדכם יוכל לעקוף מחסומים. ניתן לנהוג בו גם במהירויות גבוהות יותר בחללים גדולים יותר.

 

 על ידי שחרור היד ממוט ההיגוי.  Wizzybug-ילדכם יוכל לעצור את ה   עצירה

 

בגב   מהר, אתם יכולים לכבות  Wizzybug-אם יש צורך לעצור את ה   את מתג ההפעלה/כיבוי 

 או שאתם יכולים להשתמש בבקר המטפל על (6איור (, על הבקר )איור5איור ) Wizzybug-ה 

ביותר לעצור את ה   .Wizzybug -מנת לשלוט ב   Wizzybug-יחד עם זאת, הדרך המהירה 

 (.7איור תהיה להרים את יד ילדכם ממוט ההיגוי )

       

       

יעצור בזמן ארוך יותר במדרון מאשר אם הוא נמצא על משטח   Wizzybug-ה   נהיגה במדרונות

 ישר.

 

או ליד מדרגות על מדרכון או ליד כבישים,  Wizzybug-המטפל ישלוט ב  נהיגה על מדרכות 

לעין.  ליד מאגרי מים, מדרגות או סכנות אחרות הברורות 

 

יש להשתמש תמיד באבני שפה נטויות בעת הירידה מן המדרכות או בעת חצייה של כביש, כך 

לא יזוז בדרך מסוכנת או לא צפויה. שימרו על ילדכם הרחק מקצוות אבני    Wizzybug-שה 

 שפה וכבישים.

של יש  חציית הכב  על המטפל לשלוט באופן מלא על ידי מעבר לבקר מטפל או על ידי התרה 

 באמצעות משענת הראש.  Wizzybug-( ועל ידי משיכה של ה 28שחרורי הגלגל )עמוד 

  

 שחרור היד ממוט ההיגוי  7איור  מתג מתח  6איור  מתג הפעלה/כיבוי  5איור 



14 

 סביבה 

 ,Wizzybug-להישאר קרוב אל ילדכם עד אשר הוא בטוח ומסוגל לעשות שימוש בעליכם 

  .במיוחד אם יישנן סכנות בקרבת מקום כגון רהיטים ,שינויים ברמת הקרקע או אזורים עמוסים

 וכל סכנה.  Wizzybug-מבוגר אחראי צריך להימצא תמיד בין ה 

 

אין לנסות להשתמש על מדרונים   מעדיף משטחי רמה מוצקים ומדרונים מתונים.  Wizzybug-ה 

איננו מתאים לנהיגה על גדות תלולות, חופים,   Wizzybug-(. ה 12בתוך  1 )  5°-התלולים מ

במעלה מדרון  Wizzybug-קרקע עם גבעות או קרקע שאינה שווה. הילד שלכם לא ינהג ב

 תלול, בגלל שהוא יכול להחליק לאחור וליפול.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המדרון התלול ביותר 8איור  

 

בכדי למצוא סכנות, כגון פינות חדות, משקאות   Wizzybug-בדקו את סביבת ה   לפני השימוש

מיועד להיכנס אל מתחת לשולחנות  Wizzybug-חמים, מלכודות, מדרגות וסכנות פגיעה. ה 

אין  חדרי ילדים אבל הוא יכול להיכנס גם מתחת לשולחנות גבוהים יותר ו/או ריהוט אחר. אם 

  מספיק עבור ילדכם בכדי שינהג מתחת או בין הרהיטים, הוא יכול להיפגע או לקבל מכה בראשו.

 ( 12בתוך   1   או)  5°שיפוע של  



15 

וודאו   .Wizzybug-יש לפקח על ילדים אחרים, כולל תינוקות ופעוטות, ליד ה   ילדים אחרים

אל תוך ילדים אחרים, ולא פוגעים בידיים או ברגליים שלהם. אין   Wizzybug-שלא נוהגים ב

 .Wizzybug-לילדים אחרים לזחול על גבי או לטפס אל תוך ה להניח 

 

 נמצא ליד חיות מחמד. Wizzybug-היו זהירים כאשר ה  חיות מחמד

 

מיועד לשימוש רק במהלך היום. המטפלים אחראיים להחליט האם  Wizzybug-ה   נהיגה בחוץ

 תנאי האור מתאימים עבור הילד שלהם.

 

בתנאים של גשם קל, אך אין להשתמש בו   Wizzybug-ניתן לנהוג בבטחה ב  מזג אוויר רטוב

 בתנאים של גשם חזק. אין לנהוג בו בתוך שלוליות העמוקות יותר מעובי הגלגלים.

 

במקומות חמים )כגון תאי    Wizzybug-בימים חמים במיוחד, אין להשאיר את ה  מזג אוויר חם

 מטען של מכוניות או חממות( לכל אורך של זמן.

 

אשר ילדכם יכול לגעת  Wizzybug-חלק מחלקי ה   Wizzybug-טמפרטורת המשטח של ה

בהם יכולים להיות מאוד חמים או מאוד קרים בגלל, לדוגמה, מחממים, אור שמש או תנאי מזג 

 אוויר קפואים.

 

בתוך הבית בסביבה יבשה הרחק ממחממים או מקורות  Wizzybug-יש לאחסן את ה   אחסון

 חום אחרים.

 

אנטי -זאת תלויה מתחת ל  סטטית-שרשרת  Wizzybug על  

  מנת למנוע בנייה של חשמל סטטי )

 (.9  איור

 

האנטי סטטית חסרה או שהיא איננה נוגעת  -אם השרשרת 

  להחלפה.  Designabilityבקרקע, אנא צרו קשר עם  

    

 שרשרת אנטי סטטית  9איור 
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 ומאפיינים אחרים הערות חשובות בנוגע לישיבה 

או   ילדכם יושב במושב, בגלל שאתם  לעולם אין לכוונן את עמדת הישיבה כאשר 

 ילדכם יכולים להיפצע.

 

החיק וברתמה מלאה. כווננו את   Wizzybug-הבטחת ילדכם בתוך ה  השתמשו תמיד ברצועת 

על מנת לוודא שילדכם יושב בבטחה. אם אינכם בטוחים, צרו קשר עם   הרצועות 

Designability   או עם ספק ה-Wizzybug  .שלכם לעצה 

 

 פאונד 44ק"ג או   20  משקל משתמש מקסימלי

 

רק כאשר ילד אחד יושב בו ואין להשתמש בו על  Wizzybug-יש להשתמש ב  ילד אחד בלבד

 מנת להסיע ילדים אחרים.

 

ואין להשתמש בה לכל   Wizzybug-מערכת הישיבה מיועדת לשימוש רק עם ה  מערכת ישיבה

 מטרה אחרת.

 

מוט ההיגוי של הילד  בקשו ממרפא בעיסוק או מפיזיותרפיסט עצה   עמדת ישיבה והרכבת 

 אודות עמדת הישיבה הטובה ביותר ועמדת מוט ההיגוי עבור ילדכם.

 

שירה  את משענת הרגל ניתן לספק ביחד עם ק  משענת רגל

לרגליים על מנת להעמיד את רגלי ילדכם בבטחה. אם ניתנה  

קשירה לרגליים, על ילדכם להשתמש בה. אם לילדכם אין צורך  

בקשירה לרגליים וודאו שהרגליים שלו נשארות על גבי משענת  

הרגל, בגלל שהוא עלול להיפגע אם רגליו תלויות מן הצד  

 הקדמי או מן הצדדים.

 

 

 

, אתם יכולים להסיר את משענת הרגל על מנת Wizzybug -כאשר ילדכם איננו משתמש ב

למנוע את פציעות הילדים בחלק הקדמי של משענת הרגל אם הם ינסו לזחול או לטפס אל תוך 

 .Wizzybug -ה 

 

 

 

 

 

קשירת רגליים על    10איור  

 גבי משענת הרגל
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היעילים ביותר עבור תזוזה וטיפול כאשר אתם מעבירים את השתמשו תמיד בפתרו  העברות נות 

רופא הילד שלכם יכול להמליץ מה טוב עבורכם ועבור   .Wizzybug-ילדכם אל תוך ומתוך ה 

ילדכם. אם אתם עושים שימוש בהעברה בהליכה, הדבר יהיה קל יותר אם מסירים את משענת 

 הרגל.

 

את ה   לפני העברה של הילד אל תוך המכשיר וממנו.  Wizzybug-יש לכבות 

 

בדקו באופן סדיר את עמדת הישיבה של הילד שלכם וכווננו אותה בעת    כוונון מערכת הישיבה

איננו מיועד כמערכת ישיבה ויש להשתמש במערכת הישיבה רק בתוך   Wizzybug-הצורך. ה 

בדקו תמיד את נוחות  -לתקופות ארוכות של זמן  Wizzybug-אין להשתמש ב .Wizzybug-ה 

 עור שלהם עבור פצעי לחץ.ובדקו את ה   Wizzybug-ואת עמדת ילדכם בתוך ה 

 

 .Wizzybug-לעולם אין להשתמש בתמיכת ראש דינמית ביחד עם ה  תמיכות ראש דינמיות

 

כריות המושב, ריפודי הזרוע, הגוף העיקרי והבקרות מצייתים לתקנים  בטיחות אש

 הבינלאומיים בנושאי התנגדות למקורות הצתה.

 

להיות מוכן לשימוש המיועד לו לתקופה של עד   Wizzybug-אנו מצפים מה   Wizzybug-חיי ה

שנים )אם הוא איננו מוזנח, משתמשים בו לא נכון או משתמשים בו לרעה(. עיינו במידע  5

 .(59בנוגע לאחריות בהוראות אלו )עמוד  

 

וודאו שילדכם איננו לוקח את חלקי ריפוד הקצף של מערכת הישיבה, בגלל חלקים קטנים  

  שהוא יכול להיחנק אם הוא בולע חלקים קטנים של קצף.
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ה  את  להרכיב   Wizzybug- איך 

 אל תתנו לאצבעות שלכם להיתפס בין , Wizzybug -אם אתם מרכיבים את ה

 .חלקים שונים

 

 יש את החלקים הבאים: Wizzybug-ל

 גוף •

 הרכבת גלגל אחורי •

 סוללה  •

 (46מגש )אופציונלי, עמוד   •

 

גלגל אחורי   הרכבת 

 על מנת להצמיד את הרכבת הגלגל האחורי אל הגוף:

 

 הרימו את החלק האחורי של הגוף על ידי שימוש בידית הבד. .1

 

העמידו את הרכבת הגלגל האחורי כאשר התגית  .2

והנמיכו את    Wizzybug-פונה הרחק מגוף ה 

על גבי  השיניים אל תוך שני החורים הנמצאים 

 קורת הרכבת הגלגל האחורי.

 

 

 

 

 

דחפו את אטב הקפיץ )המוצמד באמצעות שרשרת קצרה( מסביב  .3

לקצה השן כמתואר. הדבר מחבר את קורת הרכבת הגלגל האחורי אל  

 הגוף.

 

הגלגל האחורי סובבו את אטב הקפיץ אל הצד מתחת לקורת הרכבת   .4

 למטרות הגנה.

 

 

  הצמדת הרכבת הגלגל האחורי 11איור  

 משענת רגל •

 מערכת ישיבה •

 בקר מטפל •
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 סוללה 

הסוללה   ( NiMHאו    SLA)   הרכבת 
 

הניחו את הסוללה בקופסה הנמצאת מתחת למושב,  .1

  ראו)כאשר הכבל יוצא מן הצד הנגדי אל התושבת

 (.12איור 

  

הניחו את המחבר כך שיהיה קל לדחוף אותו אל תוך  .2

התושבת. דחפו את המחבר ולאחר מכן סובבו את  

 הצווארון בכיוון השעון על מנת להבטיח אותו.

 

הניחו את המחבר כך שיהיה קל לדחוף אותו אל תוך  .3

התושבת. דחפו את המחבר ולאחר מכן סובבו את  

 הצווארון בכיוון השעון על מנת להבטיח אותו.

 

 

 וודאו שכבל הסוללה נמצא בפנים, כך שלא יינזק ולא יעצור את כוונון המושב. .4

הסוללה   ( LiFePO4)   הרכבת 

הסוללה תהיה מונחת בקופסה מתחת לכיסא, מתחת  

 למכסה השחור.

פתחו את המכסה על ידי צביטה של הלשונית   .1

השחורה והלחצן הלבן בחלק הקדמי של 

 המכסה.

 

הניחו את הסוללה בתוך הקופסה כמתואר )היא  .2

 מתאימה בעמדה אחת בלבד(.

 

העמידו את המחבר עם המחליק הכסוף כלפי  .3

מטה ואל השמאל ודחפו אותו אל תוך התושבת.  

סובבו את המחבר בכיוון השעון עד אשר 

 יישמע קליק.

 

אתם מרחיקים את הידיים שלכם מן הצירסגרו את המכסה במלואו,   .4   .כאשר 

 כבל 

 

 תושבת 

 SLA/NiMH-הרכבת סוללת ה  12איור 

 LiFePO4-הרכבת סוללת ה  13אירו 
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 משענת רגל 

של ילדכם.ניתן להצמיד את משענת הרגל   לפני או אחרי ההושבה 

 

משענת הרגל יכולה להיות ישרה או שהיא יכולה להיות נטויה על מנת להתאים לזווית ההטיה   

 בחלל של עמדת הישיבה. באופן אידאלי, רגלי ילדכם ינוחו באופן שטוח על לוח הרגל.

 

והזווית של משענת הרגל על ידי שימוש  בקידוד הצבע בחלק האחורי ניתן לכוונן את הגובה 

עבור   ובצדדי משענת הרגל. על מנת להפוך את משענת הרגל לישירה, בחרו בצבע הגובה 

הצדדיים  משענת הרגל של ילדכם בחלק האחורי של משענת הרגל, חפשו את שני החריצים 

 באותו הצבע ובחרו בנמוך ביותר משני חריצים אלו.

 

יותר או  על מנת להטות את משענת הרגל למעלה א  ו למטה, בחרו את החריצים הגבוהים 

 הנמוכים יותר בצדדים של משענת הרגל.

 

 על מנת לחבר את משענת הרגל:

 לחצו ביחד את המוטות מתחת למשענת הרגל. .1

 

 דחפו את משענת הרגל אל תוך החריץ המרכזי הנבחר. .2

 

יישרו את משענת הרגל עם החריצים אשר נבחרו בצדדים ולאחר   .3

 את משענת הרגל אל תוך חריצי הצדדים. מכן יש לקבע

וודאו שמשענת הרגל מקובעת בעמדה הנכונה עבור ילדכם לפני השימוש  

 .Wizzybug-ב

 

 

 Wizzybug-חיבור משענת הרגל אל ה 14איור  

 מוטות משענת הרגל ,גובה משענת (מן החלק העליון אל התחתון)

 הרגל - מראה של הלוח האחורי עם החריצים הצבועים ,כוונון

  .הטיית משענת רגל על ידי שימוש בחריצים הצדדיים



21 

 מערכת ישיבה 

אל הגוף  הישיבה  מערכת   הרכבת 

 

לפני הרכבת מערכת הישיבה, וודאו שאתם יודעים איזו עמדה היא המתאימה ביותר עבור  

 ילדכם:

עומק המושב )קידוד צבע( הוא המרחק מן החלק האחורי של המושב אל החלק הקדמי   •

של המושב. צבע עומק המושב הנוכחי )אותו ניתן למצוא על ידי מבט בעיגולים 

היכן שגב המושב פוגש את המושב, ראו  ( מראה באיזה 31בעמוד  29איור הצבעוניים 

לדוגמה, סט של חורים צבעוניים יש להשתמש בעת הרכבת מערכת הישיבה אל הגוף, 

 .צהוב

 

מעלות  90המידה בה משענת הגב נשענת מתארת האם משענת נגב ישרה בזווית של    •

מעלות ביחס למושב. ניתן  97ביחס למושב או האם היא מעט נשענת בזווית של 

לבחור בכך על ידי שימוש בסט החורים הקדמי )ישרה( או האחורי )נשענת( המתאים 

 .לדוגמה, סט החורים הקדמילצבע עומק המושב, 

 

יה בחלל מתארת את המידה בה כל מערכת הישיבה נמצאת בהטיה. הדבר נבחר  ההט •

 ,Wizzybug-על ידי עד כמה רחוק כלפי מטה מערכת הישיבה מונחת אל גוף ה 

 .לדוגמה, החור השלישי מן החלק הקדמי

 

ניתן למצוא מידע נוסף אודות בחירת וקביעת עומק המושב, ההטיה בחלל ואת הישענות משענת  

 .30ד הגב בעמו

 

 

-כאשר אתם יודעים באיזו עמדת ישיבה להשתמש, הרכיבו את מערכת הישיבה אל תוך גוף ה 

Wizzybug  22כפי שניתן לראות בעמוד.  
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הצמידו ביחד את הרתמה ואת רצועת החיק כך שהן לא תיתפסנה   .1

 במערכת הישיבה.

 

 

 

סובבו את החוגה הלבנה במלואה נגד כיוון השעון על מנת לפתוח  .2

 את המושב.

 

 

 

אחת והחלק הרימו את המושב על ידי החזקת הרתמה ביד  .3

ביד השנייה.  התחתון של החוגה הלבנה 

 .אין להרים את המושב על ישי שימוש במשענת הראש

 

 

הנמיכו את שתי הפינות הקדמיות של   .4

המושב אל תוך שני חריצי המתכת מעל 

 לחלק הקדמי של תא הסוללה.

 

 

 

הנמיכו את החלק האחורי של המושב על   .5

לרשתות המתכת אשר הפינים נחים מעל 

 הצבעוניות.

 

 

 

של   .6 השתמשו באצבע שלכם על מנת ללחוץ על ידית השחרור השחורה 

ולאחר מכן הנמיכו את   המושב לעבר החלק העליון של החוגה הלבנה 

הראשונה של  המושב כלפי מטה כך שהפינים מתיישרים עם השורה 

צבע עומק המושב עבור ילדכם. )לדוגמה, אם עמדת החורים עבור  

עומק המושב עבור ילדכם היא צהוב, עם גב ישר, בחרו את שורת  

 החורים הראשונה בחלק הצהוב של הרשת(.
הרכבת   15איור  

 המושב
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ה  .7 זיזו את שחררו את האגודל שלכם כך שהפינים יתאימו אל תוך שורת החורים העליונה. 

המושב כלפי מטה חור אחד בכל פעם אל עבור העמדה הנבחרת עבור ילדכם על ידי ביצוע 

את המושב כלפי   של אותה הפעולה שוב ושוב: לחצו על ידית השחרור של המושב, העבירו 

מטה לסט החורים הבא ושחררו את הפינים אל תוך החורים.  חזרו על כך עד אשר המושב  

ל אשר נבחרה עבור ילדכם, לדוגמה, החור השלישי מן החלק נמצא בעמדת ההטיה בחל

 העליון

 

סובבו את החוגה הלבנה סיבוב מלא בכיוון השעון   .8

על מנת לנעול את המושב במקומו, כאשר הכתם  

השחור נמצא בחלק התחתון של החוגה. אם לא  

בדקו    ניתן לנעול את המושב בקלות במקומו,

ונסו שוב. לעולם  שהפינים יושבים בחורים כהלכה  

אין להפעיל כוח על החוגה הלבנה אם היא איננה  

 ננעלת בקלות.

 

 

אלא אם כן החוגה נעולה לגמרי.  אין להשתמש במושב 

 

חברו את מוט ההיגוי ואת כבלי בקר המטפל אל  .9

-תוך שתי התושבות בחלק האחורי של ה 

Wizzybug.   הן אותו הדבר, אך שתי התושבות 

 המחברים יכולים להתאים רק בדרך אחת.

 

 

 כבלי מוט ההיגוי ובקר המטפל 17איור  

 

חברו את בקר המטפל אך החלק האחורי של משענת הראש והערימו את הכבלים מאחורי  .10

  המושב.

חוגת נעילת    16איור 

 מושב
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בית החזה  ותמיכות  זרוע   משענות 

משענות הזרוע   הרכבת 

משענות הזרוע מוצמדות אל  

החלק האחורי של משענת 

 הגב.

 

  

 

 )שני פינים נראים בצד ימין( הרכבת משענות הזרוע ותמיכות בית החזה 18איור  

 

נעשה בה שימוש,  משענת הזרוע, והתמיכה בבית החזה, אם 

-מורכבות ביחד כפי שניתן לראות ב  

. חריץ משענות הזרוע נמצא בין הלוחית המלבנית  18איור 

והלוחית העגולה והן מאובטחות על ידי הידוק של בורג היד 

השחור. וודאו שניתן לראות את הקצוות של שני הפינים דרך 

מאובטחות.  הלוחית העגולה ושמשענות הזרוע 

 

ואת   יכול להיות שיהיה צורך לכוונן את משענות הזרוע 

התמיכות בבית החזה עבור ילדכם אם הוא צריך ללבוש בגדי 

חורף עבים יותר. אתם יכולים לכוונן את הגובה ואת הרוחב  

והתמיכות בבית החזה עבור ילדכם על ידי    של מענות הזרוע 

שחרור קצר של בורג היד, כאשר אתם מחליקים אותן בתוך  

(, 21איור עד   19איור  -החריצים )כפי שניתן לראות ב

ולאחר מכן הידוק של בורג היד. וודאו שמשענות הזרוע  

אותן  .מאובטחות לאחר שכווננתם 

 אין להסיר את בורגי היד.

 

 

 

 

 

 

 

ואת  הזרוע  משענות  את  מכווננים  אתם  כאשר  חלקי ביגוד  או  אצבעות  לתפוס  לא  זהירים  היו 

 .Wizzybug-התמיכות בבית החזה כאשר ילדכם נמצא בתוך ה 

בבית    19איור  כוונון תמיכה 

 החזה

כוונון גובה התמיכה    20איור 

 במשענת הזרוע

כוונון רוחב התמיכה    21איור 

 במשענת הזרוע
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ה  את  לפרק  ניתן   Wizzybug- איך 

 הסרת משענת הרגל 

 לחצו ביחד את המוטות מתחת למשענת הרגל והרימו אותה.

 

 

 

 הסרת משענת הרגל 22איור  

 

 הסרת מערכת הישיבה מן הגוף 

החיק ביחד כך שהן לא  .1 חברו את הרתמה ביחד ואת רצועת 

 תיתפסנה במערכת הישיבה.

 

והוציאו    Wizzybug-החלק האחורי של ה נתקו את הכבלים מן  .2

 את בקר המטפל מתוך החלק האחורי של משענת הראש.

 

על ידי סיבוב מלא שלה נגד כיוון  .3 פתחו את החוגה הלבנה 

 השעון.

 

השתמשו באגודל שלכם על מנת ללחוץ את ידית שחרור   .4

 המושב השחורה לעבר החלק העליון של החוגה הלבנה.

 

ושל החוגה  הרימו את המושב על ידי   .5 החזקה של הרתמה 

 הלבנה.

  

אין להרים את המושב על ישי שימוש במשענת  

 .הראש

 

 

 

  הסרת המושב 23איור  
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 ( SLA / NIMH)  הסרת הסוללה 

סובבו את הצווארון על גבי המחבר נגד  .1

 כיוון השעון ומשכו את המחבר החוצה.

לעולם אין להרים את   הרימו את הסוללה. .2

כבל  .הסוללה באמצעות 

 

 

 SLA-הסרת סוללת ה 24איור  

 

 ( LIFEPO4הסרת הסוללה ) 

פתחו את מכסה הסוללה על ידי צביטה של הלשונית השחורה   .1

 והלחצן הלבן בחלק הקדמי.

נתקו את הסוללה על ידי החלקה לאחור של המחליק הכסוף על גבי  .2

 המחבר וסיבוב של המחבר נגד כיוון השעון.

 הרימו את הסוללה כאשר אתם משתמשים בידית. .3

כבל  .לעולם אין להרים את הסוללה באמצעות 

 

 

 

 LiFePO4-הסרת סוללת ה 25איור  
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 הסרת הרכבת הגלגל האחורי מן הגוף 

 הפין.סובבו את האטב כלפיכם ומשכו אותו הרחק מן  .1

 

 

 

 

על   Wizzybug-הרימו את החלק האחורי של ה   .2

ידי שימוש בידית הבד. על הרכבת הגלגל האחורי 

ליפול מן הגוף. אם היא איננה נופלת, דחפו כלפי 

השחורה באמצעות היד שלכם.  מטה את הקורה 

 

 

  הסרת הרכבת הגלגל האחורי 26איור  
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 גלגלים 

דקירות, עשויים מגומי ואין צורך  הגלגלים אינם דורשים כמעט כל תחזוקה, הם עמידים נגד 

 לנפח אותם.

 

 

 WIZZYBUG- הנהיגה ב  

על ידי שימוש במוט ההיגוי או בקר המטפל, הפעילו את הגלגלים  Wizzybug-על מנת לנהוג ב

כאשר הגלגלים  Wizzybug-(. אין למשוך או לדחוף את ה 29בעמוד  27איור הקדמיים )ראו 

 מופעלים.

 

-הנהיגה ב  .Wizzybug-וודאו ששני הגלגלים הקדמיים מופעלים לפני הנהיגה ב 

Wizzybug  כאשר רק גלגל אחד קדמי שלו מופעל יכולה להיות מסוכנת בגלל  

 יכול לזוז לכיוונים לא צפויים.  Wizzybug-שה

 

 

WIZZYBUG   ללא מעצורים 

 אתם חוצים את הכביש או אם אין מתח בסוללה  אתם ,Wizzybug -כאשר אתם מובילים את ה 

-( ולמשוך את ה 29בעמוד  27איור    ראו)  יכולים לבטל את פעולות הגלגלים הקדמיים

Wizzybug  בחופשיות. קל יותר לגלגל את ה-Wizzybug  .לאחור מאשר קדימה 

 

נמצא במצב ללא מעצורים, אין אפשרות בלימה. השגיחו   Wizzybug-כאשר ה

ולת הגלגלים  כאשר פע  Wizzybug-על הילד שלכם אם הוא יושב בתוך ה

 מבוטלת.

 

 אין לבטל את פעולת הגלגלים על גבי מדרון.
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 הפעלה או ביטול פעולת הגלגלים 

על מנת להפעיל את הגלגלים או לבטל את פעולתם, החליקו את הדוושות בצדדי הגלגלים עד  

 עמדת הנקודה  הירוקה  מראה , Wizzybug -לסוף החריץ. עבור דגמים חדשים יותר של ה 

 .שהגלגלים מופעלים

 

על מנת להפעיל את שני הגלגלים. אם אין מספיק מקום על   Wizzybug-דחפו בעדינות את ה 

 הרימו צד אחד בכל פעם וסובבו כל גלגל קדמי קדימה  ביד עד , Wizzybug -מנת לדחוף את ה 

 .אשר הוא ננעל

 

של ה   ששניוודאו   או ההובלה   .Wizzybug-הגלגלים הופעלו או שבוטלה פעולתם לפני ההזזה 

 

     
 הפעלה או ביטול פעולת הגלגלים הקדמיים 27איור  
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ישיבה   מערכת 

מיועדת להיות מאוד ניתנת לכוונון. חשוב מאוד לכוונן את המושב כך שילדכם   מערכת הישיבה 

 .Wizzybug-בנוחות ויהיה מסוגל לנהוג ביישב 

 

בנוגע לעמדת  אנו ממליצים להתייעץ עם פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק על מנת לקבל את העצה 

 הישיבה הטובה ביותר עבור ילדכם.

 

ללא השימוש בכלים. יכול להיות שייקח זמן   Wizzybug-כוונון מערכת הישיבה של ה  נעשה 

 להתרגל, אבל הוא מהיר וקל לשימוש.

 

או   ילדכם יושב במושב, בגלל שאתם  לעולם אין לכוונן את עמדת הישיבה כאשר 

 ילדכם יכולים להיפצע.

 

 הגדרת עומק המושב 

 עומק המושב מהווה את המרחק מגב המושב אל החלק הקדמי של המושב.

 

 245מ"מ ועד   155-עמדות בעלות קידוד צבעים על מנת להעניק עומק מושב החל מ 5יישנן 

 אינצ'(. 9.7-אינצ' ו  6.1מ"מ )

 

 צהוב סגול כחול ירוק כתום

     

 מ"מ/ 155

 אינצ'  6.1

 מ"מ/ 177.5

 אינצ' 7

 מ"מ/ 200

 אינצ'  7.9

 מ"מ/ 222.5

 אינצ'  8.8

 מ"מ/ 245

 אינצ'  9.7

  

 

 

 

 

 

 קידוד הצבעים עבור עומק המושב והחריצים  28איור 
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ה  של  עומק המושב   Wizzybug- כוונון 

קל יותר לכוונן את המושב כאשר הוא מורכב על 

יחד עם   .(32)ראו עמוד   Wizzybug-גבי גוף ה 

זאת, אם אתם מחליטים לכוונן את עומק המושב  

 :Wizzybug-כאשר המושב איננו על גבי ה 

 

 

 

 בעמוד הקודם(. 28איור החליטו באיזה עומק מושב אתם רוצים להשתמש )ראו  .1

דחפו את משענת הגב כלפי מטה על מנת להזיז אותה מעמדת עומק המושב בה היא  .2

 נמצאת כעת.

החליקו את החלק התחתון של משענת הגב קדימה )לקיצור( או אחורה )להארכה(   .3

 על אל תוך החריץ הבא באמצעות צליל קליק.לאורך בסיס המושב על אשר הוא ננ 

חזרו על הפעולה עד אשר מדבקת הצבע עבור עומק המושב שבחרתם )לדוגמה,   .4

 (.29איור סגול( מתיישרת עם חצי המעגל הלבן )ראו 

 

 עליכם לבחור את החריץ ברשת , Wizzybug -כאשר אתם מניחים את המושב אל תוך ה 

 שלכם.המתאים לצבע החדש עבור עומק המושב ( לדוגמה  ,סגול) המתכת

  

 חצי מעגל לבן  29איור 
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גבי ה  על  נמצא  הוא  כאשר  עומק המושב   Wizzybug- כוונון 

)למשל אם ילדכם גדל(: את עומק המושב   על מנת להאריך 

שחררו את בקר המטפל מן החלק האחורי של משענת הראש והרימו את שתי משענות   .1

 (.24הזרוע )ראו עמוד  

 

 המושב.סובבו את החוגה הלבנה סיבוב מלא נגד כיוון השעון על מנת לפתוח את   .2

 

ביותר   .3 וודאו שהפינים של המושב נמצאים בעמדה הגבוהה 

בתוך רשת המתכת. אם הם לא, השתמשו באגודל שלכם על 

מנת ללחוץ על ידית שחרור המושב השחורה והרימו את 

המושב כך שהפינים של המושב מתיישרים עם החורים 

בשורה הראשונה.  שחררו את האגודל שלכם כך שהפינים  

 ל תוך החורים בשורה הראשונה.מתאימים א

 

)אם הפינים אינם מתאימים לגמרי אל תוך החורים, וודאו 

שהפינות הקדמיות של המושב יושבות בתוך שני חריצי 

המתכת הנמצאים מעל לחלק הקדמי של תא הסוללה ובדקו 

פתוחה לגמרי.(  שהחוגה הלבנה 

 

 

 

 

 

ומשכו כלפי מעלה את החלק האחורי של התכופפו עד לחלק האחורי של בסיס המושב   .4

עד אשר יישמע צליל  והטו את משענת הגב קדימה לגמריהכי רחוק שניתן    בסיס המושב

 קליק. עומק המושב הוא כעת מידה אחת ארוכה יותר ויש לו הגדרת צבע חדשה.

 

       
 

הפיכת עומק    31איור 

 המושב לארוך יותר

 הזיזו את המושב אל החורים בשורה הראשונה  30איור 
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והרימו את כל לחצו על ידית שחרור המושב השחורה   .5

אל תוך החלק העליון של החריץ    המושב למעלה ולאחור

הצבוע הבא ברשת המתכת. )הזיזו את המושב לאחור רק 

בחריץ צבוע אחד בכל פעם(. הסירו את היד מידית שחרור  

המושב כך שהפינים של המושב מתאימים אל שורת החורים  

המושב נמצא כעת בחריץ המתאים לעומק המושב  הראשונה. 

 החדש.

 

 

 

 

 

 הזזת המושב לאחור 32איור  

 

 (.30בעמוד  28איור  עד אשר עומק המושב נכון )ראו   5-ו 4חזרו על שלבים  .6

 

הזיזו את המושב על עמדת ההטיה בחלל הרגילה שלכם )חורים נמוכים או גבוהים יותר(   .7

)חורים קדמיים או חורים אחוריים( בתוך חריץ הצבע החדש  ולעמדה ישירה או נשענת 

 (.21)ראו עמוד 

 

 סובבו את החוגה הלבנה סיבוב מלא בכיוון השעון על מנת לנעול את המושב. .8

 

כלפי מטה אל העמדה שנבחרה עבור ילדכם והצמידו את בקר  .9 הזיזו את גב משענות הזרוע 

 המטפל אל תוך החלק האחורי של משענת הראש.
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לקטן יותר: את עומק המושב   על מנת להפוך 

ורי של משענת הראש והרימו את שתי משענות  שחררו את בקר המטפל מן החלק האח .1

 (.24הזרוע )ראו עמוד  

 

 סובבו את החוגה הלבנה סיבוב מלא נגד כיוון השעון על מנת לפתוח את המושב. .2

 

ביותר בתוך רשת המתכת לפני שאתם  .3 וודאו שהפינים של המושב נמצאים בעמדה הגבוהה 

מתחילים לכוונן את עומק המושב. אם הפינים של המושב לא נמצאים בחורים הגבוהים  

והרימו  ביותר, השתמשו באגודל שלכם על מנת ללחוץ על ידית שחרור המושב השחורה 

הראשונה. שחררו את את המושב כך שהפינים של המושב מתיישר ים עם החורים בשורה 

)ראו  הראשונה.   30איור האגודל שלכם כך שהפינים מתאימים אל תוך החורים בשורה 

 (.32בעמוד 

 

)אם הפינים אינם מתאימים לגמרי אל תוך החורים, וודאו שהפינות הקדמיות של המושב  

יושבות בתוך שני חריצי המתכת הנמצאים מעל לחלק הקדמי של תא הסוללה ובדקו 

פתוחה לגמרי.(  שהחוגה הלבנה 

 

והרימו את כל לחצו על ידית שחרור המושב השחורה   .4

אל תוך החלק העליון של החריץ  המושב למעלה וקדימה

הצבוע הבא ברשת המתכת. )הזיזו את המושב קדימה רק 

בחריץ צבוע אחד בכל פעם(. הסירו את היד מידית שחרור  

המושב כך שהפינים של המושב מתאימים אל שורת החורים  

 הראשונה.

 

 

 

 

 

 

קדימה 33ור אי    הזזת המושב 
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ומשכו כלפי מעלה את החלק האחורי של התכופפו עד לחלק האחורי של בסיס המושב   .5

 הטו את משענת הגב לאחור עד כמה שניתןהכי רחוק שניתן ולאחר מכן   בסיס המושב

עד אשר יישמע צליל קליק לנעילה במקום. עומק המושב הוא כעת מידה אחת קצרה יותר 

 ויש לו הגדרת צבע חדשה המתאימה אל חריץ הצבע החדש ברשת המתכת.

       
 

 (.30בעמוד  28איור  עד אשר עומק המושב נכון )ראו   5-ו 4חזרו על שלבים  .6

 

הזיזו את המושב על עמדת ההטיה בחלל הרגילה שלכם )חורים נמוכים או גבוהים יותר(   .7

)חורים קדמיים או חורים אחוריים( בתוך חריץ הצבע החדש  ולעמדה ישירה או נשענת 

 (.21)ראו עמוד 

 

 סובבו את החוגה הלבנה סיבוב מלא בכיוון השעון על מנת לנעול את המושב. .8

 

הזיזו את גב משענות הזרוע כלפי מטה אל העמדה שנבחרה עבור ילדכם והצמידו את בקר   .9

  המטפל אל תוך החלק האחורי של משענת הראש.

הפיכת   34איור 

 המושב לקצר יותר
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 הגדרת זווית ההטיה בחלל 

ם והיא זווית ההטיה בחלל מתארת עד כמה המושב והגב נוטי

נקבעת על ידי גובה החורים אליהם המושב נכנס אל תוך רשת 

 המתכת.

 

ללא הטיה בחלל, העמידו את   0°-על מנת להגדיר את המושב ל

המושב בסט החורים הגבוה ביותר בצבע עומק המושב הנבחר.  

השתמשו בחורים הנמוכים ביותר על מנת להגדיר את המושב אל  

ביותר של   .15°זווית ההטיה בחלל הגבוהה 

 

      
 כוונון הישיבה 36איור  

 

קלות   הגדרת משענת הגב ישרה או כאשר היא נשענת 

תהיה   הגב  מסוים, עמדת משענת  הקדמית של החורים בחריץ צבע  אם אתם משתמשים בשורה 

 .90°ישרה בזווית של 

 

אם אתם עושים שימוש בשורת החורים האחורית של עמדת משענת הגב תהיה לכם הטיה קלה של 

 ביחס למושב 97°

 הגדרת גובה משענת הראש 

על מנת לכוונן את גובה משענת הראש, החזיקו את משענת הראש  

וסובבו את בורג היד נגד כיוון השעון. הזיזו בעדינות את משענת  

הראש למעלה או למטה ולאחר מכן סובבו את בורג היד בכיוון 

 השעון על מנת להדק אותו.

 רשת עמדת מושב  35איור 

  Wizzybug- ה 

נמצא בעמדה 

ישרה ללא הטיה 

 בחלל 

י  המושב ישר אך נטו

וית של      0בחלל בזו

 15°עד 

כוונון גובה   37איור 

 משענת הראש
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בקרה   מערכת 

Wizzybug  סטנדרטי מגיע עם מערכת בקרהLiNX (  בקרת 38איור)  או מערכת בקרה Shark 

 (.40איור  )איור

 

 הוא ניתן עם מערכת, Wizzybug -אם הילד שלכם עושה שימוש במתגים על מנת לשלוט ב

 (.41איור )איור  DXאו (39איור  ) LiNX Plus בקרה 

 

       

 
 

 (.44איור עד   42איור  ניתן גם עם בקר מטפל )  Wizzybug-ה 

 

     

 
 

אם יש    LiNX Plusאו DXאביזרים כגון מתגים ומוטי היגוי חלופיים יכולים להיות עם בקרת 

  למידע בנוגע לאביזרים. 12ראו עמוד צורך בכך 

 LiNXבקרת    39איור   LiNX  בקרת 38איור 

Plus 
 DXבקרת    41איור  Sharkבקרת    40איור 

בקר מטפל    42איור  

LiNX 

בקר מטפל    43איור 

Shark 
 DXבקר מטפל    44איור 

 חדשה משמאל, ישנה מימין( DX2 )גרסת
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 הגדרת הבקרות 

כך שככל שתדחפו חזק יותר כך  מוט ההיגוי ובקר המטפל מספקים "שליטה פרופורציונלית", 

 תנועו מהר יותר, בתוך טווח המהירות שהוגדר.

 

שתי    .Wizzybug-חברו את כבלי מוט ההיגוי ובקר המטפל אל תוך שתי התושבות בגב ה   .1

 (.45איור התושבות הן אותו הדבר, אך המחברים יכולים להתאים רק בדרך אחת )

 

וודאו שהכבלים נכנסים בבטחה אל מתחת למושב. ניתנים אטבים לשימוש בעת הצורך    .2

 (.46איור )

 

איור ) Wizzybug -על ידי שימוש במתג ההפעלה/כיבוי בגב ה  Wizzybug-הפעילו את ה   .3

47). 

 

עד   48איור  הפעילו את בקרת מוט ההיגוי על ידי שימוש לחצן ההפעלה של מוט ההיגוי )  .4

 (.51איור 

 

       

 
 

    

 
 

  

ראשי  47איור  כבלי אחסון  46איור  תושבות בקרה  45איור   מתג הפעלה/כיבוי 

לחצן  LiNX  48איור  

 הפעלה
  LiNX Plus  49איור 

 לחצן הפעלה
לחצן   Shark  50איור 

 הפעלה
לחצן   DX  51איור 

 הפעלה
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 בקר מטפל 

ויש לו בקרת מהירות משלו. המטפל   Wizzybug-בקר המטפל מאפשר למטפל לשלוט על ה 

ובין לתת לילד לנהוג לבד   Wizzybug-יכול גם להשתמש בו על מנת להחליף בין נהיגה ב

 באמצעות מוט ההיגוי.

 

 באמצעות בקר המטפל על ידי: Wizzybug-המטפל יכול לקחת את השליטה על ה  

• (LiNX ו-LiNX Plus  )לחצן  . ה לחיצה  על לחצן ההפעלה /כיבוי על בקר המטפל

 יידלק בצבע ירוק.

• (Shark )אדם בצבע ענבר יופיע על גבי בקר המטפל..  הזזה  של המתג על בקר המטפל 

• (DX)  לחיצה  על לחצן ההפעלה /כיבוי על בקר המטפל. 

 .DX-ר ה יופיע על תצוגת בק ”A“סימן  

• (DX .הזזה של המתג על בקר המטפל )ישן 

 .DX-יופיע על תצוגת בקר ה  ”A“סימן  

   
מטפל 52איור   על   החלפה בין שימוש ילד ושימוש  על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי 

עבור   או הזזה של המתג על בקר המטפל (DXאו   LiNX, LiNX Plusבקר המטפל )עבור  

(Shark   אוDX )ישן 

 

 האדם אשר מפעיל את הבקר שלו ראשון הוא זה  ,DX-ו  LiNX, LiNX Plusעבור בקרי 

המטפל יכול לבטל את שליטת הילד בכל זמן על ידי לחיצה על לחצן   .Wizzybug-שישלוט ב

על בקר המטפל.  ההפעלה/כיבוי 

 

ישן, בקר המטפל יכול לקבל את השליטה מבקר הילד רק אחרי   DXאו   Sharkעבור בקר 

-שהילד שחרר את מוט ההיגוי שלו אל מצב סרק. הילד עדיין יהיה מסוגל להפעיל ולכבות את ה 

Wizzybug .על ידי שימוש בלחצן ההפעלה של מוט ההיגוי  
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 ( LINX)   הגדרת טווח המהירות 

-(. אם המטפל שולט ב53איור )על מנת להגדיר את טווח המהירות    בחוגההשתמשו  

Wizzybug, מנת   ( על גבי בקר המטפל על54איור כמה פעמים )  לחצן המהירות לחצו על

 להחליף בין ארבעה טווחים של מהירות.

 

    

    
 

 ( LINX PLUS)   הגדרת טווח המהירות 

 נמוכה  ,בינונית) על מנת להחליף בין ארבעה  טווחים של מהירות (55איור  )  Iלחצן לחצו על 

כמה פעמים   לחצן המהירות לחצו על ,Wizzybug-אם המטפל שולט ב  (.מהירה  והכי מהירה 

 ( על גבי בקר המטפל על מנת להחליף בין ארבעה טווחים של מהירות.54איור )

 

  קלטיםאו בקרת   מוט היגויכמה שניות בכדי לבחור בבקרת ( ל56איור )  Iלחצן  החזיקו את  

 .(Wizzybug-)אם ילדכם עושה שימוש במתגים על מנת לשלוט ב

 

   

    

עם    LiNX Plus-שלכם ביצעו התאמה של ה  Wizzybug-או ספק ה   Designabilityאם 

  .48הגדרות מתקדמות, אנא עיינו בעמוד 

 לחצן מהירות בקר מטפל LiNX  54איור  חוגת מהירות LiNX  53איור 

שינוי טווח  LiNX Plus  55איור  

 מהירות )לחצו(
שינוי סוג  LiNX Plus  56איור  

 בקר )החזיקו(
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 ( SHARK)   הגדרת טווח המהירות 

)  צב-ו  ארנבהשתמשו בלחצני  -(. אם המטפל שולט ב57איור בכדי להגדיר את טווח המהירות 

Wizzybug, של בקר המטפל   חוגת המהירות   הגדירו את טווח המהירות על ידי סיבוב של

 (.58איור )

 

    

    
 

 ( DX)   הגדרת טווח המהירות 

 (.59איור בכדי להגדיר את טווח המהירות )  בלחצן הכחולהשתמשו  

 

 )מהירה(.  3)בינונית( או  2)נמוכה(,  1אם נעשה שימוש במוט ההיגוי, בחרו בטווח מהירות  

 

 5)נמוכה( או   4 בחרו ,Wizzybug-אם ילדכם עושה שימוש במוט היגוי בכדי לשלוט על ה 

 )מהירה(.

 

או על ידי לחיצה על לחצן בהתאם לגרסת בקר  המטפל שיש לכם, ניתן לכוונן את טווח המהירות 

 המהירות או על ידי סיבוב של החוגה.

 

 
  לחצן מהירות DX 59איור  

 חוגת מהירות בקר מטפל  Shark  58איור  לחצני מהירות  Shark  57איור 



42 

מוט ההיגוי   העמדת 

 כוונון גישה 

את עמדת מוט ההיגוי ניתן לכוונן על ידי שחרור קל של בורג היד השחור הנמצא מתחת  

 למשענת הזרוע, הזזה של מוט ההיגוי והידוק מחדש של בורג היד.

    
 Wizzybug-כוונון גישה על גבי ה 60איור  

שילדכם יוכל להגיע אליו, שחררו  אם אתם צריכים להזיז את מוט ההיגוי אף קרוב יותר כך 

והצמידו אותות אל תוך החור האחורי מתחת  לגמרי את בורג היד הנמצא מתחת למשענת הזרוע 

 למשענת הזרוע. הדקו את בורג היד אל תוך עמדתו החדשה.

 כוונון זווית 

ג  על ידי שחרור בור Wizzybug-ניתן גם לכוונן את זווית מוט ההיגוי קדימה או הרחק ממרכז ה 

 היד השחור, הזזה של מוט ההיגוי והידוק מחדש של בורג היד.

    

 

 כוונון שולחן 

אם ילדכם צריך לשבת קרוב אל שולחנות כתיבה או שולחנות נמוכים )לדוגמה בחדר הילדים(,  

  ההיגוי כמתואר בחלק "כוונון זווית".אתם יכולים לכוונן את זווית מוט 

 שינוי זווית מוט ההיגוי  61איור  
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 כוונון גובה 

אתם יכולים לכוונן את גובה מוט ההיגוי על ידי שינוי גובה משענת הזרוע. כוונו את גובה  

 משענת הזרוע על ידי שימוש בבורג היד השחור על גבי משענת הגב.

   

 כוונון גובה מוט ההיגוי 62איור  

מפתח אלן   כוונונים עדינים באמצעות 

מוט ההיגוי,  אם אתם רוצים לבצע כוונונים קלים יותר בזווית ובגובה 

מ"מ המסופק בכדי לכוונן את העמדה של    3השתמשו במפתח אלן של 

( ולהחליק את לוחית מוט ההיגוי אל  63איור בורגי המתכת הקטנים )

 תוך העמדה החדשה.

 בורגי כוונון עדין 63איור  

 

 

 משענת היד 

היד  ניתן לכוונן את משענת היד העגולה העשויה מקצף בכדי שתתאים לילדכם. שחררו את בורג  

השחור הנמצא מתחת למשענת הזרוע ואז החליקו את משענת היד לאחור, קדימה או אל הצדדים  

 על תוך העמדה החדשה שלה. הדקו מחדש את בורג היד.

 

 

  בורג יד משענת יד 64איור  
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בצופר   השימוש 

 הוא נמצא.ילדכם יכול להשתמש בצופר על מנת להודיע לאנשים אחרים היכן 

 

המרכזי על הבקר )  LiNX-(. עבור ה 65איור  השתמשו בצופר על ידי לחיצה על לחצן הצופר 

Plus*,  השתמשו בצופר על ידי לחיצה  על לחצן II. 

 

    
 השימוש בצופר 65איור  

 

הצופר משמיע קול ביפ חזק ויכול להיות שילדכם יאהב לשחק בצופר! לא ניתן להשתיק אותו,  

אך אתם יכולים להפחית את עוצמת הקול על ידי הדבקה של חתיכת בד עם גבי הרמקול הנמצא  

 מתחת למוט ההיגוי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עם   LiNX Plus-שלכם ביצעו התאמה של ה   Wizzybug-או ספק ה  Designability* אם  

יעבוד באופן שונה. עיינו בעמוד    .48הגדרות מתקדמות, יכול להיות שהצופר 
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מוט ההיגוי   נעילת 

 מטעמי בטיחות ,אתם יכולים לנעול את בקר ,Wizzybug-אם אתם רוצים להפסיק את נהיגת ה 

 .Wizzybug -מוט ההיגוי של ה 

 

 :Wizzybug-על מנת לנעול את ה  

• (LiNX, LiNX Plus   אוShark) לחצו והחזיקו אל לחצן ההפעלה /כיבוי לכמה  שניות עד 

 .(66איור   )  אשר האור מהבהב

 .DX -העבירו את המפתח המגנטי הכחול הניתן מעל לתצוגת בקר ה   (DX בקר) •

  
 Wizzybug-נעילת ה 66איור  

 :Wizzybug-על מנת לפתוח את ה 

• (LiNX  אוShark) הפעילו את בקר מוט ההיגוי על ידי שימוש בלחצן ההפעלה /כיבוי שלו 

או שלוש פעמים עבור     LiNX ולאחר מכן לחצו על לחצן הצופר מהר פעמיים עבור

Shark  (.67)איור 

• (LiNX Plus)  שלו הפעילו את בקר מוט ההיגוי על ידי שימוש בלחצן ההפעלה/כיבוי 

 (.67איור  בו זמנית לכמה שניות ) II-ו Iולאחר מכן לחצו והחזיקו את לחצנים  

•  (DX)   העבירו את המפתח המגנטי הכחול הניתן מעל לתצוגת הבקר. 

 

   
  Wizzybug-פתיחת ה 67איור  
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מתכת   מגש 

 מגש המתכת הוא דבר אופציונלי הניתן המדינות מסוימות.

 

להשתמש במתגי לחצנים גדולים )ראו עמוד   Wizzybug-המגש מיועד לאפשר לילד הנוהג ב 

 ( במקום מוט היגוי, והוא קל ומהיר להסרה.47

 

לא ניתן להזיז את  –ימין(    או  שמאל) Wizzybug-המגש ייקבע על גבי אחד מן הצדדים של ה  

המגש ללא השימוש בכלים. אם אתם צריכים להחליף את הצד עליו קבוע המגש, צרו קשר עם  

Designability   או אם ספק ה-Wizzybug   שלכם על ידי שימוש בפרטי הקשר המצוינים

 בתחילת הוראות אלו.

 

זרוע חלופית )כולל  שלכם יש מגש מתכת, הוא גם מגיע עם לוחית משענת   Wizzybug-אם ל

למגש ומשענת יד מצורפת(. אתם יכולים לחבר את המגש רק אם לוחית משענת  גוש הרכבה 

 .Wizzybug-זרוע חלופית כבר צמודה אל ה 

 

 על מנת להצמיד את המגש לקצה משענת הזרוע:

השחור מתחת למשענת   .1 מצאו את המעצור 

היד העגולה ומשכו אותו על מנת לשחרר 

 היד.את משענת 

 

 

הרימו את משענת היד מתוך החור שלה והניחו אותה תלויה על ידי   .2

 רצועת הגומי שלה.

 

הנמיכו את פין המגש אל תוך חור משענת היד ודחפו את המגש   .3

 כלפי מטה עד אשר נשמע צליל קליק.

על מנת להסיר את המגש, השתמשו במעצור השחור על מנת לשחרר את 

  המגש ולהחליף את משענת היד.

 הרכבת המגש  68איור 
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אופציונליים   פלטי בקרה 

 .Wizzybug-של ה  LiNX Plusאו   DXאביזרים אלו ניתנים רק ביחד עם דגמי 

 

 מתגים 

ניתן להרכיב ארבעה מתגי לחצנים גדולים )הידועים כלחצני חבר( על גבי המגש ולהשתמש בהם  

קדימה, אחורה, אל השמאל ואל הימין. לכל מתג יש כבל ומחבר  Wizzybug-על מנת לנהוג ב

 .LiNX Plusאו  DXהמתחבר אל תוך מודול המתג, אשר בתורו מתחבר אל תוך מוט היגוי 

 

 

   
 

Moozi 

על ידי    Moozi-ה   על מגש. הוא   MERUהוא מוט היגוי מתג בפרופיל נמוך המעוצב  להרכבה 

 .LiNX Plusאו  DXמתחבר באמצעות מודול מתג אל תוך מוט היגוי 

 

    

 לחצני חבר  69איור 

 Moozi  70איור 
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LiNX Plus   מתקדמות  הגדרות 

עם    LiNX Plus-שלכם ביצעו התאמה של ה  Wizzybug-או ספק ה   Designabilityאם 

 הגדרות מתקדמות, יכול להיות שהוא יעבוד באופן שונה.

 

 Iלחצן עדיין תנווט בין טווחי המהירות. החזקה של   Iלחצן  , לחיצה על  40כפי שתואר בעמוד 

 .  קלטיםאו בקר  מוט היגוילכמה שניות עדיין תבצע בחירה בין בקר 

 

)כפי שתואר בעמוד  IIלחצן  יחד עם זאת,   (. במקום זה, 44לא ישמיע יותר את צליל הצופר 

. מתפריט ההגדרות, אתם תפריט ההגדרותלכמה שניות תבצע גישה אל   IIלחצן החזקה של  

 יכולים:

 

 לפתוח ולנעול את מסך המגע. •

לאפשר/לנטרל את מצב הכפפה, כאשר ישנו שינוי של רגישות  •

 עבור ידיים עם כפפות.מסך המגע  

לשנות הגדרות תצוגה; בהירות, שפה, יחידות, הפעלה/כיבוי/איפוס   •

 של ספידו/אודו )מהירות/אינדיקטור מרחק(.

שנו את הגדרות המגע; נגיעה בלבד )מחליפה את בקר הדפדוף(,  •

יד שמאל )מעמיד חלק מן הבקרות בצד רגישות אזור נגיעה, מצב 

 השני של המסך(.

 

 

 

 כאשר מסך המגע פתוח, אתם או ילדכם יכולים:

 להשמיע את צליל הצופר על ידי שימוש בלחצן הנמצא במרכז המסך. •

על ידי שימוש במחליק )בקרת דפדוף( או   • לשנות את טווח המהירות 

 )מצב נגיעה בלבד(.  -בלחצני +/

)שמאל/ימין( ואת סוג הבקר  לשנות את   • טווח המהירות 

התחתונה.   )למעלה/למטה( על ידי שימוש בלחצן בפינה 

דפדוף ישיר על גבי המסך )בבקר הדפדוף( גם יישנה  

 מאפיינים אלו.

 

 

 

  פתוח.ילדכם יוכל במקרה לשנות את טווח המהירות כאשר המסך 

 LiNX  71איור 

Plus  תפריט

 הגדרות

  72איור 

LiNX Plus 

 מסך מגע
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סוללה   אינדיקטור 

לבקר מוט ההיגוי יש נורות אינדיקטור סוללה אשר מראות בערך כמה מתח נותר בסוללה עד  

לטעינה מחדש. קחו בחשבון טעינה של הסוללה כאשר נוריות אינדיקטור הסוללה מראות 

 שהסוללה חצי מלאה.

LINX   אינדיקטור סוללה 

     

  מלאה לגמרי
יש לקחת 

טעינה  בחשבון 

הסוללה זקוקה  

 לטעינה
 הטעינו מיד

 אינדיקטור סוללה LiNX 73איור  

LINX PLUS  אינדיקטור סוללה 

יש סרגל אינדיקטור סוללה ירוק צר   LiNX Plus-ל

 לרוחב החלק העליון של המסך.

 

 

SHARK   אינדיקטור סוללה 

     

 מלאה לגמרי
יש לקחת 

טעינה  בחשבון 

הסוללה זקוקה  

 לטעינה
 הטעינו מיד הטעינו מיד

 אינדיקטור סוללה Shark 75איור  

DX   אינדיקטור סוללה 

כולל שש נוריות לד )שתיים ירוקות, שתיים בצבע ענבר    DX-אינדיקטור הסוללה של סוללת ה 

 .(73איור  )איור  LiNX-ושתיים אדומות( והוא עובד בדומה לבקר ה 

 אינדיקטור סוללה אחורי 

על גבו )דומה לזה   Wizzybug-אם ל המורכב  יש אינדיקטור סוללה נפרד 

באיור   לב76איור  הנמצא  מנת  על  בו  השתמשו  הסוללה.   דוק(  רמת  את 

  ראה שהסוללה מלאה.התעלמו מאינדיקטור מוט ההיגוי בגלל שהוא תמיד מ

 אינדיקטור סוללה LiNX Plus  74איור  

 אינדיקטור סוללה אחורי  76איור  
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וטעינה   סוללה 

 הקדמה לטעינה 

 .(8  ראו עמוד)  LiFePO4או סוללת   NiMH, סוללת SLAניתן עם סוללת    Wizzybug-ה 

 בזמן המשלוח, הסוללה שלכם תהיה מלאה לגמרי.

 

בכל יום, יש להטעין אותו בכל יום. אם לא נעשה שימוש   Wizzybug-אם אתם משתמשים ב 

ות לפני שע 12לעתים קרובות, אנו ממליצים להטעין אותו לפחות לתקופה של  Wizzybug-ב

הטובים ביותר.  השימוש בו, על מנת לקבל את הביצועים 

 

השתמשו תמיד בתושבת    – Wizzybug-יכול להיות שתמצאו שתי תושבות טעינה על גבי ה 

רוב הסוללות נטענות על ידי שימוש   שלכם. Wizzybug-הנכונה עבור סוג הסוללה של ה 

 .בתושבת בחלק הקדמי של מוט ההיגוי

 

למידע על  8יכול להיות שסוג הסוללה שלכם רשום בתחילתן של הוראות אלו, או ראו עמוד  

 .סוגי הסוללות השונים

 

, נשאו אותה  LiFePO4ת טפלו בכל הסוללות בזהירות. אם יש לכם סולל •

 באמצעות הידית.

 לעולם אין להשתמש בסוללה ניזוקה. •

 עולם אין להשתמש במטען ניזוק.ל •

  -אם מתח הסוללה נמוך בגלל שה  Wizzybug-אין להפעיל את ה •

Wizzybug  .ילדכם משתמש בו  יכול להפסיק את עבודתו כאשר 

שלכם על ידי    Wizzybug-או עם ספק ה   Designabilityאם אתם זקוקים לעצה, צרו קשר עם  

 שימוש בפרטי הקשר המצוינים בתחילתן של הוראות אלו.
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 SLA טעינה של סוללת 

בחלק הקדמי של  הניחו את המחבר הכסוף אל תוך תושבת הטעינה   .1

 .מוט ההיגוי

 

על ידי שימוש    Wizzybug-הפעילו את ה  .2

מאחור ולאחר מכן   בלחצן ההפעלה/כיבוי 

 הפעילו את מוט ההיגוי.

 

חברו את המטען אל שקע מתח ראשי והפעילו את התושבת. אור המתח האדום על גבי  .3

 המטען יידלק.

הצבע    :נורית לד שנייה  תידלק לאחר כמה  שניות  ,Prolite Eן עבור מטע

מציין שרמת המתח בסוללה היא  הצהוב  האדום מציין שהסוללה נטענת והצבע 

 . כאשר הסוללה מלאה לגמרי, האור הירוק יידלק.80%-כ

 נורית הלד הכתומה  מציינת שהסוללה    ,Numaxעבור מטען 

 הסוללה מלאה לגמרי, האור הירוק יידלק.כאשר .  נטענת

האורות של אינדיקטור הסוללה  Wizzybug -עת הטעינה  של ה )ב 

על גבי בקר מוט ההיגוי ירקדו ויהבהבו. לא ניתן להשתמש במוט 

 (.Wizzybug-ההיגוי ולא ניתן לנהוג ב

 

לא ניתן להטעין  .Wizzybug-אתם יכולים להשאיר את המטען מחובר עד לשימוש ב .4

 הטענת יתר את סוללת חומצת העופרת.

 

כאשר אתם מוכנים לנתק את המטען, כבו תחילה את מקור המתח הראשי ולאחר מכן כבו  .5

את לחצן ההפעלה/כיבוי של מוט ההיגוי. נתקו את המטען ממקור המתח הראשי ולאחר מכן  

 י.נתקו את המחבר הכסוף מן החלק הקדמי של מוט ההיגו

 בכל יום, אנו ממליצים להטעין אותו בכל יום. Wizzybug-אם אתם משתמשים ב

 

  SLAטעינה של סוללת   77איור  

 Prolite Eמטען   

 Numaxמטען  
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 NIMH טעינה של סוללת 

מאחור. Wizzybug-כבו את ה  .1  על ידי שימוש בלחצן ההפעלה/כיבוי 

 

 

בחלק חברו את המטען אל תושבת הטעינה   .2

 .Wizzybug-של ה   האחורי

 

 

 

חברו את המטען אל מקור המתח הראשי והפעילו אותו. הסוללה תהיה טעונה לגמרי בתוך   .3

 שעות. 12-כ

 

אתם יכולים לבדוק את רמת המתח בסוללה על ידי   .4

הסרה של המושב. לחצו על הלחצן על גבי תגית 

 להדליק את אינדיקטור הסוללה.הסוללה על מנת  

 

לאחר שסיימתם את הטעינה, נתקו את המטען ממקור המתח הראשי. לאחר מכן נתקו את   .5

 .Wizzybug-מחבר המטען מן החלק האחורי של ה 

 

לפני שהוא טעון לגמרי, אבל אם אתם מטעינים אותו  Wizzybug-אתם יכולים להשתמש ב

שעות לסוללה מלאה  12-לעתים קרובות לתקופות קצרות, אנו ממליצים מדי פעם טעינה של כ

 .Wizzybug-לגמרי. אתם יכולים להשאיר את המטען מחובר עד לשימוש ב

 

  NiMHטעינה של סוללת   78איור  
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 LIFEPO4 טעינה של סוללת 

בחלק הקדמי של  הניחו את המחבר הכסוף אל תוך תושבת הטעינה   .1

 .מוט ההיגוי

 

על ידי שימוש    Wizzybug-הפעילו את ה  .2

מאחור ולאחר מכן   בלחצן ההפעלה/כיבוי 

 הפעילו את מוט ההיגוי.

 

חברו את המטען אל מקור המתח הראשי והפעילו אותו; אור המתח  .3

לאחר כמה שניות ניתן יהיה לראות את    האדום על גבי הסוללה יידלק.

או    80%,  50%, 20% רמת הסוללה על ידי שורה של אורות ירוקים:

100%. 

 

האורות של אינדיקטור הסוללה על גבי בקר מוט ההיגוי   Wizzybug-)בעת הטעינה של ה 

 לא ניתן להשתמש במוט ההיגוי ולא ניתן ,Wizzybug-ירקדו ויהבהבו. בעת הטעינה של ה 

 (.Wizzybug -לנהוג ב

 

כאשר הסוללה טעונה לגמרי )ארבעה אורות ירוקים( היא מוכנה לשימוש. אתם יכולים 

לא ניתן להטעין הטענת יתר את   .Wizzybug-להשאיר את המטען מחובר עד לשימוש ב

 .LiFePO4סוללת  

 

על מנת לנתק את המטען, כבו תחילה את מקור המתח הראשי ולאחר מכן כבו את מוט   .4

ההיגוי. נתקו את המטען ממקור המתח הראשי ולאחר מכן נתקו את המחבר הכסוף מן החלק 

 הקדמי של מוט ההיגוי.

 

 ום, אנו ממליצים להטעין אותו בכל יום.בכל י Wizzybug-אם אתם משתמשים ב

 

  LiFePO4טעינה של סוללת   79איור  
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הסוללה   תחזוקת 

בכל יום, אנו ממליצים להטעין אותו בכל יום. יכול להיות    Wizzybug-אם נעשה שימוש ב

 במהלך הלילה.  Wizzybug -שיהיה לכם נוח להטעין את ה

 

 שעות לפחות פעם בשלושה חודשים. 12-על מנת לשמור על חיי הסוללה, הטעינו אותה לכ

 

באמצעות הכבל. תמיד טפלו בסוללה בזהירות על מנת למנוע נזק ולעולם אל תישאו אותה 

מ בגלל שהן יכולות להפחית את  25°C-הימנעו מאחסון של הסוללה בטמפרטורות הגבוהות 

 ביצועיי וחיי הסוללה.

 

לכמה שבועות או יותר, הטעינו את הסוללה   Wizzybug-אם אתם יודעים שלא תשתמשו ב

ם קריר ואחסנו את הסוללה במקו  Wizzybug-שעות, הסירו אותה מן ה  5לפחות לתקופה של  

 ויבש.

 

 אזהרות 

 

השימוש בסוגים אחרים של מטענים עלול   .Wizzybug-השתמשו תמיד במטען הניתן עם ה 

 לגרום נזק לסוללה, לחיוט, למטען ובמקרים קיצוניים, לשרפה.

 

 אין לכסות המטען כאשר הוא נמצא בשימוש.

 

  .(LiFePO4או    SLA, NiMHהשתמשו תמיד בתושבת הטעינה הנכונה עבור הסוללה שלכם )

 סוללה.עבור קווים מנחים בנוגע לטעינה של ה  53עד   50ראו עמודים 

 

-אם הסוללה נוזלת, מוציאה עשן או ניזוקה, הפסיקו מיד את השימוש בה. וודאו שמטען ה

Wizzybug  .מנותק ממקור המתח הראשי 

 

אם נוזל או ג'ל מן הסוללה בא במגע עם עור או בגדים, שטפו מיד במים וסבון. אם הוא בא במגע 

  לרופא.עם העיניים שלכם, שטפו מיד במים נקיים ופני  
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 הזזה וטיפול 

 הזזה 

יש ילד הנמצא במושב ה  Wizzybug-לעולם אין להרים את ה -כאשר 

Wizzybug. 

 

על הקרקע יכול להפחית את הזמן בו יהיה צורך להרים אותו. אתם יכולים   Wizzybug-גלגול ה 

לגלגל אותו ללא מעצורים אם יש צורך בכך, לדוגמה בין חדר הילדים והרכב, או למקום האחסון  

 או הטעינה, או אם אין מתח בכלל בסוללה.

 

על מנת לגלגל ללא מעצורים, נטרלו את הגלגלים הקדמיים על ידי 

(, ולאחר מכן 28דיות הקטנות בצידי הגלגלים )ראו עמוד שימוש בי

לאחור באמצעות משענת הראש. קל יותר    Wizzybug  -משכו את ה 

 לאחור מאשר לדחוף אותו קדימה. Wizzybug-למשוך את ה 

 

 

 

 הרמה וטיפול 

יחדיו. לעולם    Wizzybugתמיד יש להרים  מלא על ידי שני מבוגרים העובדים 

 אל תנסו להרים אותו לבד.

 

שלו: קשתות הגלגלים הקדמיים ומוט   Wizzybug-הרימו את ה  באמצעות נקודות ההרמה 

טובות, כאשר אתם מכופפים את  הרכבת הגלגל האחורי. השתמשו תמיד בטכניקות הרמה 

"פקודת הרמה" שמסכימים עליה )לדוגמה אמרו "מוכנים, התכוננו,  -הברכיים ועושים שימוש ב

 הרימו"( כך שתעשו זאת יחדיו.

 

הטובים ביותר לטיפול הידני אם אינכם בטוחים או זקוקים לעזרה בנוגע  אנא עיינו בפתרונות  

 (.56בבטחה )עיינו בעמוד   Wizzybug-להרמה של ה 

       
  

 באמצעות משענת הראש  Wizzybug-משכו את ה  80איור 

 עמדת הרמה סטנדרטית  82איור  עמדת הרמה חלופית  81איור 
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 הובלה 

 לא נבדק במקרה של תאונת דרכים.  Wizzybug-ה

 

כאשר הוא נמצא בתוך    Wizzybug-אין לתת לילדים לשבת בתוך ה 

 רכב.

 

בו   Wizzybug-רק בתוך ה  Wizzybug-יש להשתמש במושב ה ואין להשתמש 

 בנפרד.

 נסיעה במכונית 

שלם.   Wizzybug-בהתאם לגודל וסגנון המכונית, יכול להיות שיהיה אפשרי להוביל את ה 

מאוחסן בבטחה בתא המטען של המכונית והוא איננו יכול לזוז בעת    Wizzybug-וודאו שה 

 תזוזת המכונית.

 

. אם בתוך רכב, וודאו ששני הגלגלים הקדמיים מופעלים  Wizzybug-בעת ההובלה של ה

(. 28הגלגלים אינם מופעלים, הזיזו את הידיות בצידי הגלגלים אל העמדה הנגדית )עיינו בעמוד 

 צד אחד בכל פעם וסובבו כל גלגל קדמי קדימה ביד עד לנעילתו.  Wizzybug-הרימו את ה 

 

-אם לרכב שלכם ישנה חגורת בטיחות מיותרת, ניתן להשתמש בה על מנת לבטח את ה 

Wizzybug  בתושבת חגורת   ויש להדק אותה על ידי ליפוף החגורה לרוחב הגוף האדום

 הבטיחות.

 

 (.25בכמה חלקים )ראו עמוד    Wizzybug-ניתן גם להוביל את ה 

 הנפה 

מיועדות על גבי ה  -אם אתם מתכוונים להניף את ה   .Wizzybug-לא קיימות נקודות הנפה 

Wizzybug, ם אנא צרו קשר עDesignability   לעצה. אנא עיינו בקווים המנחים להובלה

 וטיפול טובים עבור עצות נוספות:

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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 ( NIMH- ו   SLA)  WIZZYBUG- טיסה עם ה 

יכול להיות שהם ירצו לדעת את  .Wizzybug-בדקו עם מפעיל הטיסה שלכם לפני נסיעה עם ה 

המשקל שלו ואת סוג הסוללה שלו. על מנת למנוע נזק אפשרי, אנא  את,  Wizzybug -גודל ה 

  (NiMHאו   SLAמסמך נסיעה )סוללת   FRM-013 Wizzybugהורידו ומלאו העתק של 

 .designability.org.uk/meet-wizzybug/resource-for-familiesמאתר 

 ( LIFEPO4)סוללת  WIZZYBUG- הטיסה עם ה

( ועל ידי ICAOסוללות הליתיום הן בעלות רגולציה של הארגון הבינלאומי לתעופה אזרחית )

האזרחית )סמ לספק מתח אל כיסא    תמיועד  Wizzybug-(. סוללת ה CAAכות התעופה 

 הגלגלים, לכן קיימים מספר חוקים שיש לפעול על פיהם.

 

 לפני הטיסה, הודיעו למפעיל הטיסה שלכם:  48לפחות 

 יון.-ליתיום ברזל פוספט, אשר נכנסת לקטגוריית ליתיום  :Wizzybug-סוג סוללת ה  .1

 (וואט-שעה ) Wh 256  דירוג האנרגיה של הסוללה:  .2

להיות פעיל באופן אקראי: נתקו את הסוללה )ראו עמוד   Wizzybug-איך למנוע מן ה  .3

 ( או הסירו אותה לנשיאה ביד.26

 

בסופן של הוראות אלו אשר אולי תרצו לגזור,   Wizzybugדרכון  למידע נוסף, עיינו בחלק  

 למלא ולשמור אתכם בעת נסיעה.

 משלוח 

ביבשה, באוויר או בים כאשר הוא מפורק לחלקים. ניתן להבטיח   Wizzybug-ניתן לשלוח את ה 

רק אם הוא נשלח באריזתו המקורית )אם ניתנה(. ישנן רגולציות  Wizzybug-את ביצועי ה 

אם יש לכם  Designabilityבנוגע למשלוח בינלאומי של סוללות ליתיום; אנא צרו קשר עם 

 על מנת לבדוק את סוג הסוללה שלכם(. עיינו בעמוד 8 )  LiFePO4  סוללת

 שאלות 

להובלה של ה   צרו קשר עם ,Wizzybug-אם יש לכם דרישות ספציפיות או שאלות בנוגע 

Designability   או אם ספק ה-Wizzybug   הנמצאים  שלכם על ידי שימוש בפרטי הקשר

 בתחילתן של הוראות אלו.

  

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

 ניקיון 

הפחיתו את הסיכון שילדכם ייגע בחומרים מלוכלכים או מזוהמים על ידי שמירה  

 נקי.  Wizzybug-על ה

ניתן לשמור על הגוף האדום, חלקי המתכת והמושב המרופד ומשענת הראש נקיים  •

 להטביל את הגוף במים.באמצעות מטלית לחה וסבון עדין. אין  

 .30°C-את ציפויי הכריות ניתן לכבס במכונה ב •

 .60°Cאת הרתמה ואת הקשירה לרגליים ניתן לשטוף במכונת כביסה בטמפרטורה של  •

 .השימוש בשק כביסה  יעזור להגן על מכונת הכביסה  שלכם

 .Wizzybug-אין לייבש במכונה את חלקי ה  •

 

 תחזוקה 

לעתים קרובות על מנת לחפש נזקים, סימני  Wizzybug-וודאו שאתם מסתכלים על ה  •

 בלאי או חלקים משוחררים או חסרים אשר עלולים להיות זקוקים לתיקון או החלפה.

 בסביבה בטוחה ויבשה.  Wizzybug-אחסנו תמיד את ה   •

לעתים קרובות, יש להטעין את הסוללה מדי פעם  Wizzybug-אם אינכם עושים שימוש ב •

 (.54על מנת לשמור עליה שתעבור היטב )עמוד 

על גבי הגלגלים, אנא צרו קשר עם  •  .Designabilityאם יישנם סימני בלאי ברורים 

והחיוך עלולות להראות סימני בלאי לאורך הזמן. צרו קשר עם מדבקות   • העיניים 

Designability  *.אם יש צורך להחליף אותן 

אם יש   Designabilityאנא בדקו את הרתמות באופן סדיר עבור סימני בלאי. צרו קשר עם  •

 צורך להחליף אותן.*

שלכם תבוצענה רק על ידי   Wizzybug-עבודות תחזוקה או שירות עבור ה

Designability  .או על ידי הספק שלכם 

  .59* ראו את תנאי האחריות בעמוד 
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מכירה בלבד(  )לקוחות   אחריות 

חודשים מתאריך  12מקולקל ומראה נזקים של חומרים או עבודת אדם בתוך  Wizzybug-אם ה 

 המשלוח, אנו נתקן אותו או, לעניות דעתנו, נחליף אותו ללא כל תשלום נוסף.

 

אנו נבצע את כל   Designabilityבמשרדי  Wizzybug-אם אנו מסכימים שיש לתקן את ה 

אתכם על מנת שתשלחו אותו אל ומ ן הסדנה שלנו מכל מקום מאנגליה או  הסידורים הנחוצים 

, אנא פנו אל הספק שלכם או צרו קשר עם ROIאירלנד. אם אתם נמצאים מחוץ לאנגליה או 

Designability  .לעצה 

 

 הדבר יבטל את ,Designabilityללא האישור של    Wizzybug-אם אתם מבצעים שינויים ב 

 .האחריות

 

 כם.הדבר איננו משפיע על הזכויות החוקיות של

 

 מידע אחריות המפיץ )אם לא מאנגליה או שונה מהנ"ל( 

 

  דבר זה עלול להחליף את מידע האחריות הניתן למעלה.
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 זריקה 

מחפשת לשפר את עיצוב המוצר על מנת לתמוך במחזור   Designabilityבאופן התנדבותי*  

ובשימוש מחדש של רכיבים וחומרים והיא נוקטת באמצעים להתנהג באחריות כיצרן, כאשר 

 קיימה עבור הסביבה.-היא זורקת מוצרים חשמליים ומוצרים אחרים באופן בר

 

חשמלי  )פסולת ציוד   WEEE-ה  פטור מתקנות ,  כאמצעי הובלה  אישי ,Wizzybug-*ה 

 ואלקטרוני(.

 

-שלכם כחלק מאשפה ביתית. סוללת ה   Wizzybug-אין לזרוק את סוללת ה 

Wizzybug  ,מסומנת עם החומר אותו היא כוללת )עופרתNiMH    או

LiFePO4)  שלה. על מנת לעזור לזריקה 

 

 עצה נוספת 

על ידי שימוש בפרטי הקשר בחלק  Designabilityאם אתם נמצאים באנגליה, צרו קשר עם 

 העליון של הוראות אלו.

 

בהתאם לתקנות המקומיות  Wizzybug -אם אתם נמצאים מחוץ לאנגליה, יש לזרוק את ה 

  שלכם לעצה.  Wizzybug-באזורכם. צרו קשר עם ספק ה 
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על התגיות  סמלים הנמצאים   מילון 

 

 
UDI – זיהוי מכשיר ייחודי 

 
 דגם או מספר חלק של המכשיר

 
 מספר קטלוג

 
 מספר סידורי של המכשיר

 
 מציין את העובדה שהמכשיר הוא מכשיר רפואי

 
 יצרן

 
 יי(-חח-תאריך יצור )שש

 
 2017/745בהתאם לתקנה האירופית   CEסימן  

 
 2002בהתאם לתקנה באנגליה    UKCAסימן  

 
השימוש  עיינו בהוראות 

 
השימוש  זהירות בעת הצורך, עיינו בהוראות 

 
 אין להשתמש כמושב לרכב בתוך רכב מונע

 
פוטנציאלית  מזהיר לגבי נקודת צביטה/התנגשות 

 
 ק"ג( 20מסת משתמש מקסימלית )

 
 ק"ג( 16ק"ג )גוף,  10מסת החלק המצולם <

 
 (12 : 1או   5°שיפוע מקסימלי )

 
 נדרש WEEEאיסוף נפרד עבור  

 
 הפריט המסומן הוא חלק מתהליך שחזור/מחזור

 
 מפיץ )אם קיים(

 
 יבואן )אם קיים(

 
 נציג מוסמך של האיחוד האירופי

 
 המידע המקורי עבור תרגום

 Wizzybug-מסוימות של החלק מן הסמלים אינם מופיעים על גרסאות   הערה:
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בבעיות  וטיפול   איתור 

 

 אם זה לא עובד מה לעשות בעיה

. בדקו את לחצן ההפעלה/כיבוי בגב  1 מוט ההיגוי לא נדלק..  1
 . Wizzybug-ה 

. וודאו שהסוללה מחוברת )ראו  2
 (.19עמוד  

. אם הסוללה היא סוללת ניקל  3
מתכת הידריד, הסירו את הסוללה  

צו על הלחצן האומר "לחצו  ולח
(. אם דבר  52לבדיקה" )ראו עמוד  

זה מציין שאין מתח, חברו מחדש אל  
 . Wizzybug-ה 

-הפסיקו להשתמש ב
Wizzybug    והתקשרו אל

Designability   לעזרה 

. בקר מוט ההיגוי איננו  2
עובד. כאשר לוחצים על  

לחצן ההפעלה/כיבוי, אור  
אדום, בצבע ענבר וירוק  

מהבהבים שלוש פעמים ביחד  
(LiNX). 

מוט ההיגוי ננעל. לחצו על הצופר  
פעמיים בתוך עשר שניות על מנת  

לפתוח אותו. צליל ביפ יאשר שהוא  
 נפתח.

-הפסיקו להשתמש ב
Wizzybug    והתקשרו אל

Designability   לעזרה 

. לחצן ההפעלה/כיבוי על  3
גבי מוט ההיגוי מהבהב בצבע  

 .(LiNX)אדום  

הדבר מציין קוד שגוי. כבו את בקר  
 מוט ההיגוי והפעילו אותו שוב.

ספרו את מספר ההבהובים 
וצרו קשר עם  

Designability  .לעזרה 

. האור האדום מהבהב על  4
גבי אינדיקטור סוללת מוט  

 .(LiNX)ההיגוי  

כבו את כל המתח )כולל האורות(  
 והטעינו מחדש את הסוללה.

-הפסיקו להשתמש ב
Wizzybug    והתקשרו אל

Designability  .לעזרה 

. לחצן ההפעלה/כיבוי על  5  
גבי מוט ההיגוי מהבהב  

באדום והוא משמיע צליל  
  10-ביפ פעם ב

 .(LiNX)שניות

הדבר מראה שאין מתח בסוללה  
בכלל. כבו את כל המתח )כולל  

האורות( והטעינו מחדש את הסוללה  
 לגמרי.

-הפסיקו להשתמש ב
Wizzybug    והתקשרו אל

Designability   לעזרה 

. בקר מוט ההיגוי איננו  6
עובד. כאשר לוחצים על  

לחצן ההפעלה/כיבוי, מופיע  
סימן מנעול על גבי המסך  

(LiNX Plus) 

מוט ההיגוי ננעל. הפעילו את בקר  
מוט ההיגוי על ידי שימוש בלחצן  

ההפעלה/כיבוי שלו והחזיקו את שני  
 לכמה שניות  II-ו Iהלחצנים  

-הפסיקו להשתמש ב
Wizzybug    והתקשרו אל

Designability   לעזרה 
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 אם זה לא עובד מה לעשות בעיה

. אינדיקטור סוללת מוט  7
ההיגוי מראה את האור  

האדום האחרון  
(Shark/DX). 

כבו את כל המתח )כולל האורות(  
 והטעינו מחדש את הסוללה.

-הפסיקו להשתמש ב
Wizzybug    והתקשרו אל

Designability  .לעזרה 

. מוט ההיגוי מופעל ולאחר  8
מכן האורות עוברים מן  

הימין לשמאל, מוט ההיגוי  
משמיע צליל ביפ ונכבה  

(Shark). 

 מוט ההיגוי ננעל.
הדליקו אותו שוב ולחצו על לחצן  

פעמים במהירות. דבר זה  3הצופר  
 יפתח את מוט ההיגוי.

-הפסיקו להשתמש ב
Wizzybug    והתקשרו אל

Designability  .לעזרה 

. בקר מוט ההיגוי איננו  9
עובד. אור המפתח מהבהב  

על גבי מוט ההיגוי  
(Shark). 

כבו את בקר מוט ההיגוי והפעילו  
אותו שוב. אם אור המפתח עדיין  
 מהבהב, אז הוא יציג קוד תקלה.

ספרו את מספר ההבהובים 
בכל רצף וצרו קשר עם  

Designability  .לעזרה 

. בקר מוט ההיגוי איננו  10
סמל של מפתח    .(DX)פועל  

 אדום מהבהב.

השתמשו במפתח   –מוט ההיגוי נעול    
-המגנטי הכחול )הניתן ביחד עם ה 

Wizzybug) והחליקו אותו מעל 

 .לתצוגת המספר על מנת לפתח אותו

ספרו את מספר ההבהובים 
של כל רצף וצרו קשר עם  

Designability  .לעזרה 

מוט ההיגוי איננו  .  בקר  11
ישנו סימן    .(DX)  עובד
 מהבהב.ירוק  

נבחרו,   5או    4אם הגדרת המהירות  
לחצו על לחצן המהירות כמה פעמים  

  5-ו  4. )3או    2,  1עד אשר מופיע  
-משמשות רק אם ילדכם נוהג ב

Wizzybug    באמצעות מתגים(. אם

הגדרת המהירות נכונה, קוד תקלה  
 יהבהב.

ספרו את מספר ההבהובים 
בכל רצף וצרו קשר עם  

Designability  .לעזרה 

. המושב איננו מותאם  12
-כהלכה אל תוך גוף ה 

Wizzybug    ו/או לא ניתן

 לנעול את החוגה הלבנה.

. וודאו שהפינות הקדמיות של  1
חריצי  המושב יושבות בתוך שני  

המתכת הנמצאים מעל לחלק הקדמי  

 (.21של תא הסוללה )ראו עמוד  
. וודאו שפיני המושב יושבים  2

כהלכה בתוך החורים של רשת  
 (21המתכת )ראו עמוד  

. הוציאו את המושב לגמרי )ראו  3
( ובדקו שמשענת הגב של  25עמוד  

המושב ממוקמת לגמרי בחריץ מקודד  
צבעים מכל צד של המושב. אם יש  

צורך בכך, העמידו שוב את משענת  
 ( ונסו מחדש.31הגב )ראו עמוד  

-הפסיקו להשתמש ב
Wizzybug    והתקשרו אל

Designability   לעזרה 

 איתור וטיפול בבעיות  83איור  
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 מפרט 

 

 , פנימי וחיצוניBסוג  (12184סיווג כיסא גלגלים חשמלי )תקנה אירופית  

 פאונד  44ק"ג /   20.0 משקל משתמש מקסימלי

 MHסך כל משקל הרכב, חומצת עופרת/ניקל  

 LiFePO4סך כל משקל הרכב, 

 פאונד  74ק"ג /   33.5

 פאונד  68ק"ג /   30.8

 פאונד  36ק"ג /   16.4 משקל החלק הכבד ביותר )גוף(

 אינצ'  18.5מ"מ /   470  מעגל סיבוב

 אינצ'  22מ"מ /   560 סך כל רוחב הרכב

 אינצ'  25.6מ"מ /   650 סך כל אורך הרכב

 אינצ'  34.3מ"מ /   870 סך כל הגובה )משענת הראש איננה מתוחה לגמרי(

  Wizzybug-רוחב מסדרון מינימלי אשר בו ניתן לסובב את ה
 כאשר הוא פונה אל הכיוון השני

 אינצ'  35.4מ"מ /   900

 אינצ'  9.3מ"מ /   235  רוחב מושב

 אינצ'  9.7  -  6.1מ"מ או   245  -מ"מ   155  עומק מושב

 אינצ'  14.2מ"מ  או 360  גובה מושב

 מ"מ  430  -  410  גובה משענת גב

 97° -  90-ניתנת לכוונון מ  זווית משענת גב

 15° -  0 זווית מישור מושב )נטוי(

 אינצ'  10.8  -  16.1מ"מ או   275  -מ"מ   150  משענת רגל אל מושב

 90° זווית משטח רגל למושב

 אינצ'  1.6מ"מ /   40 ובהירותטיפוס מחסומים 

 13°במעלה מדרון   יציבות דינמית

 11° אל  הצדדים ,21°במורד מדרון   יציבות סטטית

 SLAמהירות מקסימלית, 

 NiMHמהירות מקסימלית, 
 LiFePO4מהירות מקסימלית, 

 מיל לשעה  1.8קמ"ש /   2.9

 מיל לשעה  1.9קמ"ש /   3.0
 מיל לשעה  2.0קמ"ש /   3.1

 SLAטווח משוער, 
 NiMHטווח משוער, 
 LiFePO4טווח משוער, 

 מיל   3.7ק"מ /   6
 מיל   7.5ק"מ /   12

 מיל   5.6ק"מ /   9

 (SLAסוללת חומצת עופרת )
 (NiMHסוללת ניקל מתכת הידריד )

 (LiFePO4סוללת ליתיום ברזל פוספט )

24V, 9Ah, 6  ק"ג 
24V, 15Ah, 6  ק"ג 

25.6V, 10  Ah, 2.8  ק"ג 

 10A מצעות שובר מעגל(ארציף מקסימלי )בזרם 

 75dB> בחוץ ,65dBבתוך הבית > רמת כוח קול מדודה 

 IPX4 הגנת כניסה 

 ISO 8191-2:1988 עמידה נגד הצתה של חלקים מרופדים

 מפרטים  84איור 
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אלקטרומגנטית   מידע אודות הפרעה 

Wizzybug ( עומד בתקנים הבינלאומיים בנוגע להפרעות אלקטרומגנטיותEMI ,יחד עם זאת .)

על ידי משדרי רדיו וטלוויזיה וטלפונים ניידים, יכולים   שדות אלקטרומגנטיים, כגון אלו הנוצרים 

יכולים  Wizzybug-כמו כן, החלקים החשמליים בתוך ה  .Wizzybug-להשפיע על פעולת ה 

פרעה אלקטרומגנטית, אשר נמצאת בטווח הרמות המותר על פי חוק.  ליצור רמה נמוכה של ה 

הבאים:  מסיבות אלו אנו ממליצים לנקוט באמצעי הזהירות 

 מתחיל לזוז ללא כל סיבה שהיא, כבו אותו מיד. Wizzybug-אם ה  •

מקלט ניידים או מכשירי -אין להפעיל או להשתמש במכשירים מסוג משדר •

  Wizzybug-מקלט של רדיו( כאשר ה -שדרתקשורת )כגון מכשירים מסוג מ

 מופעל.

 הימנעו מלהתקרב אל משדרי רדיו או טלוויזיה חזקים. •

בכל   Wizzybug-להוספה של אביזרים חשמליים ורכיבים אחרים או שינוי של ה  •

דרך שהיא יכולים להיות השפעות אלקטרומגנטיות לא ידועות על החלקים 

 .Wizzybug-החשמליים של ה 

אף   • נמצא ליד כיסאות גלגלים חשמליים   Wizzybug-יותר כאשר ה היזהרו 

 אחרים.

 

למפרטים   הערות 

יש לנו מדיניות של שיפור מתמשך בתהליך פיתוח המוצר שלנו. מפרטי  Designability-ב

המוצר ופונקציות יכולים להיות טיפה שונים מן הדוגמאות אשר ניתנו במסמך זה. משקלים,  

 מידות ונתוני ביצוע ניתנים כקווים מנחים בלבד.

 

אשר ה  נעשה שימוש יכול לנסוע אליהם יהיו קטנים יותר אם  Wizzybug-המרחקים המצוינים 

 על גבי מדרונות וקרקע מחוספסת.  Wizzybug-לעתים קרובות של ה 
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קשר עם   Designability  יצירת 

Designability Charity Ltd. 

Wolfson Centre, Department D1 

Royal United Hospital 

Bath  BA1 3NG 

 אנגליה 

 

 824103 1225(0) 44+ טלפון:

 824111  1225(0) 44+  פקס:

 

 info@designability.org.uk דוא"ל:

 www.designability.org.uk  אתר אינטרנט:

 

 צרו אתנו קשר לעצות אודות אביזרים, עבודות שירות או תיקונים.

 

שלכם )הרשום בעמוד הראשון של   Wizzybug-אנא ציינו את המספר הסידורי של ה 

אלו או על גבי תגית ה  .Designability כאשר אתם פונים אל  (Wizzybug -הוראות 

 

אם אתם גרים מחוץ לאנגליה, פנו אל המפיץ אשר פרטיו מופיעים בכריכה הפנימית של הוראות  

 אלו.

 

 

 Wizzybug  דרכון 

אם יש לכם  .LiFePO4עם סוללת  Wizzybugבעמוד הבא הוא עבור    Wizzybug-דרכון ה 

מסמך   FRM-013 Wizzybug אנא הורידו ומלאו העתק של , NiMHאו    SLAסוללת  

 מן הכתובת    (NiMHאו   SLAנסיעה )סוללות 

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

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

 ליתיום ]  Wizzybug -שעות לפני הטיסה שלכם, יידעו את מפעיל הטיסה שלכם בנוגע לסוג סוללת ה  48לפחות  

 מלפעול במקרה, כפי שתואר כאן.Wizzybug -ואיך למנוע מן ה  [Wh  256] לדירוג האנרגיה ,[,יון

 מפרט

 יצרן:

Designability Charity Ltd. 

 מספר קשר של היצרן:

+44  (0)1225  824103 

 סוג מוצר:

 כיסא גלגלים לילדים המונע באופן חשמלי

 סוג סוללה:

1  x [ ליתיום ברזל פוספטLiFePO4, ליתיום יון] 

 סיווג/אישור מוצר:

 Iמכשיר רפואי מסוג 

 בטיחות סוללה:

 , הגנה מקצר פנימיUN38.3מאושרת  

 :מידות המוצר

]אורך[    650בערך    xמ"מ ]רוחב[  x  550מ"מ 

 מ"מ ]גובה[  850

 דירוג אנרגיית הסוללה:

256  Wh  [25.6 'וולטז  V, 10 קיבולת  Ah] 

 משקל מוצר:

סוללה[,   30.8 ]כולל  ]לא כולל  28.0ק"ג  ק"ג 

 סוללה[

 משקל סוללה:

 ק"ג  2.8

 

 מידע בנוגע לבעלים

  Wizzybugשם הילד אשר הוא הבעלים של  

 זה:

 שם]ות[ של נוסע]ים[ מבוגרים:

 

 טיסה יוצאת ]שדה תעופה[ אל ]שדה תעופה[: 

 

 מספר טיסה יוצאת ותאריך הטיסה:

 

 ]שדה תעופה[: טיסה חוזרת ]שדה תעופה[ אל  

 

 מספר טיסה חוזרת ותאריך הטיסה:

 

 שם איש קשר ומספר טלפון:

 

 הערות:

 

  העבירו עבור ‘איך לנתק את הסוללה’  
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 Wizzybug  דרכון 

 עיינו בהוראות השימוש להדרכה. איך לנתק את הסוללה

 להיות מופעל במקרה על ידי ניתוק של הסוללה.  Wizzybug-יש למנוע מן ה

הסירו את המושב על ידי סיבוב החוגה הלבנה ולאחר   .1

 מכן לחיצה על הידית והרמה על ידי הרתמה.

פתחו את מכסה הסוללה על ידי לחיצה על הלשונית    .2

 השחורה והלחצן הלבן בחלק הקדמי של המכסה.

   

נתקו את הסוללה על ידי החלקה לאחור של המחליק  .3

נגד  המחבר  המחבר[ וסיבוב של  מן  ]זהו חלק  הכסוף 

 כיוון השעון.

כפי שנאמר על ידי חברת התעופה; סגרו את המכסה   .4

ה את  להוביל  מנת  על  המושב  את  חזרה  - והניחו 

Wizzybug   במלואו, או הסירו את הסוללה לנשיאה

 במטוס.

    
 

 Wizzybug-איך להזיז ולאחסן את ה

- להיא פעולה המיועדת   Wizzybug-ההרמה של ה 

משענת    אנשים-2 באמצעות  אין להרים  לעולם   .

בקשתות  השתמשו  הזרוע.  משענות  או  הראש 

האחורית  המתכת  ובקורת  הקדמיים  הגלגלים 

 השחורה.

מצב   מעצוריםעבור  לשונית  ללא  את  החליקו   ,

שני   גבי  על  הירוקה  הנקודה  מן  הרחק  המתכת 

,  להפסיק מצב ללא מעצוריםהגלגלים. על מנת   

תו אל  הלשונית  את  הירוקה  החליקו  העמדה  ך 

 ודחפו.

   

 העבירו עבור ‘מפרט ומידע אודות בעלים’  



 

 

 נציג אירופי מוסמך 
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