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חשוב:  שמור הוראות אלה להתייחסות עתידית. אנא קרא מדריך הוראות זה 
בקפידה לפני השימוש YOYO board. אי ביצוע ההוראות הכלולות במדריך זה 

עשוי להשפיע על בטיחות ילדך.

 זהירות    
זהירות: ה-YOYO board מתאים רק לטיולון YOYO+/YOYO2 והוא מיועד לילדים מגיל 	 

שנתיים ועד 20 ק”ג.
זהירות: לעולם אין להשאיר את הילד ללא השגחה.	 
זהירות: לעולם אין להשתמש במעמד לדחיפת העגלה/הטיולון כמו סקייטבורד.	 
זהירות: יש להשתמש במעמד להובלת ילד בלבד.	 
· אזהרה: אל תשתמש אם חלק מהמרכיבים נשבר קרוע או חסר.	 
· אזהרה: אין לעלות ולרדת מדרכות או מדרגות כאשר ילד נמצא על הרציף.	 
· הילד תמיד יחזיק את הכורסה בעת השימוש ברציף.	 
 	.BABYZEN™  אין להשתמש בכל אביזר אחר מלבד אלה המאושרים או המסופקים על ידי
 	.BABYZEN™ אין להשתמש בכל חלקי חילוף אחרים מלבד אלה המסופקים על ידי
לפני השימוש בפעם הראשונה, כאשר הילד אמור לעמוד בין הידית והעגלה, וודאו שיש 	 

לו מספיק מקום לעמוד בנוחות

טיפול ותחזוקה
בעת ניקוי ה-YOYO board, יש להשתמש בחומר ניקוי שאינו רעיל ואינו גורם 

לשריטות. יש לערבב מים עם כמות קטנה של חומר ניקוי קל ולא רעיל. יש לנקות את 
ה-YOYO board במטלית רכה. לעולם אין להשתמש בחומרי ניקוי או חומרים ממסים 

חזקים.
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תעודת אחריות ושירות ללקוחות קיימים
בתור היצרן, ™BABYZEN מעניקה אחריות לכך שבמסגרת שימוש רגיל הנעשה 

בהתאם להנחיות ולמפרט הטכני של המוצר, המוצרים יתפקדו ללא בעיות למשך 
שנתיים ממועד הרכישה. אין להסיר בשום מקרה את התוויות המוצמדות למוצרים 

וכוללות את המספרים הסידוריים. הסרת התווית ממוצר תגרום לביטול תוקף 
תעודת האחריות.

היקף תעודת האחריות
.BABYZEN™ תעודת האחריות של היצרן תקפה לכל מוצרי המותג

תעודת האחריות של ™BABYZEN מוגבלת להחלפה או תיקון של החלקים הפגומים, 
ללא תשלום. אם קיים כיסוי לתיקון בתעודת האחריות של היצרן, ™BABYZEN תישא 
בעלויות והסיכון הכרוכים בהובלה אל/מן המפיץ המורשה שדרכו הקונה רכש את 

המוצר.
כיסוי יוענק לכל החלקים והמוצרים שהוחלפו או תוקנו, למשך יתרת תקופת האחריות 

המקורית של המוצר. בכפוף לתעודת האחריות, ™BABYZEN לא תישא באחריות 
לפגמים במוצרים שלא נרכשו ממפיצים מורשים )רשימת המפיצים המורשים מופיעה 

.)www.babyzen.com(באתר

תעודת האחריות של היצרן לא תהיה תקפה במקרים הבאים:
 	BABYZEN™-ביצוע שינויים או תיקונים במוצר ללא קבלת הרשאה בכתב מראש מ
אם הפגמים נובעים מהזנחה או תאונה ו/או משימוש או תחזוקה בניגוד להנחיות 	 

שמופיעות במדריך למשתמש
אם המספר הסידורי של המוצר שובש או הוסר	 
אם הנזקים נגרמו כתוצאה משחיקה חריגה של המוצר ושבר במוצר.	 
במקרה של תלייה/התקנה שגויות של חלקים של יצרנים אחרים, שאינם תואמים 	 

את המוצר
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במקרה של נזק מקרי או בשוגג, שימוש לרעה או הזנחה	 
במקרה של אחסון או תחזוקה בלתי-הולמים של המוצר	 
במקרה של פגם, נזק או קרע בספוג של הכידון או הבדים במסגרת השימוש 	 

היומיומי הרגיל במוצר
במקרה של חורים או קרעים בצמיגים	 
במקרה של נזקים הנובעים מתיקונים שבוצעו ע”י אנשים בלתי-מוסמכים או 	 

הרכבה בלתי-ראויה של המוצר

תביעות אחריות
אחריות היצרן אינה ניתנת להעברה, והיא מוענקת אך ורק לבעלים המקורי של 

המוצר. על ™BABYZEN תחול מחויבות במסגרת האחריות רק אם הלקוח יציג הוכחת 
רכישה שבה מצוין תאריך הרכישה. במקרה של תביעת אחריות היצרן, הלקוח נדרש 

לדווח על כל הפגמים למפיץ המורשה, שהוא הגורם הראשון שאיתו יש ליצור קשר. 
הלקוח נדרש לדווח למפיץ המורשה על כל הפגמים תוך עשרים יום ממועד גילוים.
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