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Manufacturer:
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NO.121 Zhengyuan Rd,Tanghui Industrial Park,
Jiaxing,Zhejiang,China
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SEMA Scooter
תודה שרכשתם את הקורקינט 5 ב-1. 

אנו מזמינים אתכם להכיר את תכונות הקורקינט גם 
www.qplaykids.com באתר

גיל: 1-6 שנים

התמונות במדריך זה מיועדות למטרות המחשה בלבד. בכל מקרה של שוני בין המוצר והתמונות, 
המוצר המקורי הוא הקובע. 
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שימוש במצב קורקינט
 אזהרה! יש להשתמש בציוד מגן. אין להשתמש בקורקינט בתנועה. מיועד לשימוש עד משקל 

50 ק"ג. גיל מומלץ: 1 שנים ומעלה. 

אזהרות כלליות לגבי המוצר
קראו את ההוראות לפני השימוש, פעלו לפיהן ושמרו אותן לשימוש בעתיד. לפני השימוש, ודאו 

שהמוצר הורכב כהלכה. מוצר זה כולל התקני הידוק המבוססים על צימוד של בורג ואום כדי 
לאפשר את הפירוק הנוח שלהם. אמצעים אלה עשויים לאבד מיעילותם ויש לבדוק אותם מפעם 

לפעם ולהדק בהתאם. ודאו שכל התקני הנעילה נעולים היטב. יש להשתמש במוצר בזהירות 
מאחר שנדרשת מיומנות כדי למנוע נפילות או התנגשויות ולהימנע מפגיעה במשתמש או בצד 

שלישי. יש להשתמש במוצר עם ציוד מגן מתאים, כולל קסדה, נעליים ומגינים למרפקים, לפרק 
כף היד ולברכיים. למדו את ילדכם כיצד להשתמש בקורקינט בצורה בטוחה ואחראית. נעלו נעלי 
התעמלות וביגוד מגן. השתמשו בקורקינט רק על גבי משטח ישר ונקי, ללא חצץ או שמן. הימנעו 
מקפיצות ופתחי ניקוז שעלולים לגרום לתאונה. הקורקינט אינו מותאם לשימוש בלילה או במהלך 

פרקי הזמן שבהם הנראות מוגבלת. אין לאפשר לילדכם להרכיב ילדים נוספים על הקורקינט. 
אל תשתמשו בקורקינט בימים גשומים, או על קרקע רטובה. מסוכן להשתמש בצעצוע בקרבת 

מכשולים דוגמת מדרגות, ספסלים וכו'. אסור להשתמש במוצר בירידות משום שזה מסוכן 
ביותר. המשימה של לימוד הילדים כיצד להשתמש במוצר תינתן להורים המומחים והאחראים 
או למי שאחראי על הילדים. אל תניחו לילדכם להשתמש במוצר בלי עזרה אם עדיין אין להם 

ניסיון / מיומנות נדרשת או שעדיין לא רכשו את היכולת להתאזן על הקורקינט ולהניע אותו. יש 
ללמד ילדים על חשיבותה של נהיגה זהירה כדי למנוע תאונות לעצמם או לאחרים. המוצר עלול 

להיות מסוכן ולגרום לתאונות דרכים כאשר תשתמשו בו בכבישים ציבוריים. אל תשתמשו במוצר 
בכבישים ציבוריים. 

הרכבה
שימוש עם מושב ומוט דחיפה: הניחו את משענת הרגל לפני משענת הרגליים בכיוון הנכון 

והרכיבו אותה בעזרת הבורג הצבעוני (איור 1). חברו את מסגרת המושב "B" על הרכבת גלגלי 
ההיגוי הקדמיים (איור 2). הכניסו את מוט הכידון "C" לתוך החור שבקדמת המושב (איור 3). 

הכניסו את מוט הכידון "D" לחור שבגב המושב (איור 4). בדקו פעם נוספת שכל הלחצנים 
והקפיצים מוכנסים ונעולים בצורה נכונה. כוונו את הגובה של הידית "D" לגובה המבוגר (יש 3 

גבהים אפשריים). שחררו את תופסן הבורג של ידית ה-T כאשר אתם מכוונים את גובהה. בדקו 
שוב שתופסן הקפיץ תפוס ונעול היטב בתוך אחד משלושת החורים. הדקו את תופסן הבורג 

כדי לחזק את ידית ה-T לאחר הכוונון. ניתן להזיז את משענת הרגל באמצעות שחרור הבורג 
הצבעוני. כאשר תשתמשו בצעצוע בהרכבה זו, יש לנעול את מערכת ההיגוי כמוצג באיור 6. 

שימוש בקורקינט עם מושב ללא מוט דחיפה: חברו את מסגרת המושב "B" מעל להרכבת 
הגלגל הקדמי (איור 2). הכניסו את מוט הכידון "C" לחור שבקדמת המושב (איור 3). כאשר 

תשתמשו בצעצוע בהרכבה זו, יש לנעול את מערכת ההיגוי כמוצג באיור (איור 6).

מצב קורקינט: הכניסו את מוט הכידון "D" לתוך החור בחלק הקדמי של המדרך, בין שני 
הגלגלים הקדמיים, ושימו לב לכיוון ההכנסה (איור 5). ודאו שתופסן הקליפס יוצא ונועל את המוט 

היטב במקומו. כוונו את הגובה של הכידון "D"  בהתאם להעדפת המשתמש (יש שלושה גבהים 
אפשריים). שחררו את תופסן הבורג של מוט ה-T כאשר תכוונו את גובה הכידון. בדקו שוב 

שהלחצנים הקפיציים תפוסים ונעולים היטב בתוך אחד משלושת החורים. הדקו את בורג ידית 
ה-T לאחר כוונון הגובה. 

שימוש במצב בימבה: ילדכם ידחף את הקורקינט בעזרת רגליו על הרצפה כדי להתקדם, כאשר 
הוא יושב על המושב. עליו להשתמש בבימבה בזהירות. ידיות המבוגר יכולות לשמש כדי ללוות 

את הילדים בשימושים הראשוניים. 
התקינו את משענת הרגליים. הניחו את רגליו של ילדכם על משענת הרגל ודחפו את הבימבה 

.("T "D ידית) בעזרת הידית

שימוש במצב קורקינט:
כאשר אתם עומדים על הקורקינט, יד אחת אוחזת בכל צד של הכידון, דחפו בעזרת אחת   –

מרגליכם כדי לנוע קדימה. התקדמו בזהירות.
היגוי: ההיגוי של הקורקינט נענה באופן אינטואיטיבי לתנועת הגוף. כאשר ילדכם נשען ימינה,   –

הקורקינט פונה ימינה. כאשר ילדכם נשען שמאלה, הקורקינט פונה שמאלה. 
בלימה: הבלם ממוקם מאחור, במידת הצורך לחצו עליו כדי להאט. לחצו בהדרגה כדי למנוע   –

החלקה או אובדן יציבות. 
יש לנעול נעליים ואנו ממליצים ללבוש מכנסיים ארוכים וחולצה בעלת שרוול ארוך כדי למנוע   –

פגיעה במקרה של נפילה. 
הסבירו לילדכם כיצד יש לעצור את הקורקינט לפני כל שימוש.  –

תחזוקה / טיפול
נדרשת תחזוקה סדירה של הקורקינט כדי להבטיח את בטיחות השימוש בו:

מנשאי הגלגלים: הימנעו מנסיעה במים, שמן או חול מחשש לנזק למנשאי הגלגלים.   –
גלגלים: הגלגלים מתבלים עם הזמן ועלולים להינזק אם הם משמשים יתר על המידה   –

במשטחים משובשים. הגלגל האחורי שעליו פועל הבלם מושפע במיוחד לאחר כמה שעות של 
בלימה. לטובת הבטיחות, יש לבדוק את הגלגלים מפעם לפעם ולהחליפם במידת הצורך. 
שינויים: המוצר המקורי לא ישונה, למעט שינויים הקשורים לתחזוקה המוזכרים בהוראות   –

אלה.
ברגים וצירים: יש לבדוק באופן סדיר את הברגים והצירים. הם עלולים להשתחרר אחרי זמן   –
מה ואז יש להדק אותם. הם עלולים להתבלות ולא להיות מהודקים כראוי, ואז יש להחליפם.

ניקוי: נקו את הקורקינט בעזרת מטלית או ספוג לח. אל תטבלו את הקורקינט במים.  –
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