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SPST8625
SPST8621
IAKB0026
SPST9275N
SPST8627GR
SPST8656N
SPST8658R4
SPST8661DRF
SPST8661SRF
SPST8660RG
SPST8662N
SPST8659GR
IKCB*
SPST8657R4
MMEV1485

cod. IGMC0024

SERIAL NUMBER

SAGI9150GRRG
ASGI0214GRRG
SAGI3058DMROSA
SAGI3058SMROSA
SPST8639D
SPST8639S
SPST8635
SAGI8640JR4RG
SPST8624R4
SPST8637
SPST8626GR
ASGI0177RG
SPST8642GR
SPST8623RG
SPST8630GR
SPST8631GR
SAGI8649L30GP
SPST8619R4
SPST8617R4
SARP8647MROSAN
SPST8620
SPST8629GR
SPST8626GR
SAGI8735JN
dx SAGI8654DGP
sx SAGI8654SGP
SOFF0179Z
SAGI9967KXTN
SOFF0199Z
SPST8663RG
SPST8633GP
SPST8632GP

dx
sx
dx
sx
dx
sx

VESPA Mon Amour

از حداكثر وزن مجاز  ٣٠كيلوگرم تجاوز نكنيد اين حد مجاز

از اينکه محصوﻻت پگ پرگو را انتخاب نموديد
سپاسگزاريم .

هم سرنشين و هم بار را شامل مي شود

محصوﻻت پگ پرگو بيش از  ۶٠سال با شما و کودکان
شما بوده است.از زمانيکه نوزادان شما به دنيا آمده اند ما با
محصوﻻت کريکات و سپس کالسکه و پس از آن با
محصوﻻت پدالی و اسباب بازی های شارژی شما را
همراهی کرده ايم.

شرکت پگ پرگو حق تغييرات در مدل ها و اطﻼعات
نشريات عمومی در هر زمان برای دﻻيل تکنيکی شرکت
را دارد.

شما ميتوانيد محصوﻻت جديد ،اخبار و اطﻼعات مربوط به
پگ پرگو را در وب سايت ما به آدرس ذيل مشاهده کنيد:

مشخصات محصول
دارای عﻼمت CEاستاندارد اتحاديه اروپا

www.pegperego.com

نام محصولVESPA MON AMOUR :

شرکت پگ پرگو براساس TUV Italia SrIمديريت ميشود
که مطابق با استاندارد  ISO 9001ميباشد و اين گواهی
يک گارانتی برای مشتريان و استفاده کنندگان از
محصوﻻت پگ پرگو ميباشد که ميتوانند شفافيت را در
روش های به کار گرفته شده در محصوﻻت اين شرکت
مشاهده کنند.

كد شناسايي محصول IGMC0024 :
رفرنس استاندارد:
استاندارد ايمني اسباب بازي2009/48/EC

اطﻼعات مهم

استاندارد EN 71-1-2-3

لطفا اين دستورالعمل را به دقت مطالعه کنيد تا نحوه
کارکرد وسيله را ياد گرفته و به کودک خود استفاده درست
و ايمن را آموزش دهيد تا کودک شما بتواند از استفاده اين
محصول لذت ببرد.اين دستورالعمل را برای استفاده های
بعدی در جای امن نگهداری کنيد.

استاندارد EN 62115
دستور العمل سازگاري الكترومغناطيسي
استاندارد EN 55014

اگر شما اين محصول را به استفاده کننده ديگری انتقال
ميدهيد ،لطفا اطمينان حاصل کنيد که شامل اين دفترچه
راهنما باشد.

استاندارد EN 55022
استاندارد EN 61000

قبل از استفاده از وسيله برا اولين بار باتری را برای ١٨
ساعت شارژنماييد .عدم انجام اينکار می تواند منجر به
اسيب جبران ناپذير به باتری شود.

دستوراتWEEE-RAEE 2003/108/EC

بهترين زمان استفاده  :سن ٣+

دستورالعمل در مورد باتري و شارژر 2008/103/EC

باﻻترين وزن قابل استفاده  ٣٠:کيلوگرم

دستورات RoHS 2011/65/UE – EN 50581:012 Reg.
 1907/2006 (Reach) allegatoXVII-51&52در

وسيله نقليه تک نفره

اسباب بازي ها

داراي يك باتري قابل شارژ  ١٢ولت  ٤.٥امپر

اين وسيله مطابق با نيازمندی های استاندارد جاده ها
نميباشد و درنتيجه نمی تواند برای مسافرت در جاده های
عمومی استفاده گردد.

تك محوره
داراي موتور  ١٠٥وات

شرکت پگ پرگو اس پی ای اعﻼم ميدارد که کليه مسئوليت
های انجام تست های قابل استفاده داخلی و تصويب شده
مطابق با استانداردها خارجی را برای اين محصول انجام
داده است.

داراي سرعت  ٤.٩كيلومتر بر ساعت در يك دنده

١

از بنزين و ساير مواد اشتعال زا در نزديکی وسيله نقليه
اسباب بازی استفاده نکنيد.

مکان و زمان موضوع استاندارد:
ايتاليا ١٠.١١.٢٠١۵
آدرس شرکت  :پگ پرگو اس پی ای

وسيله نقليه بايد فقط برای يک کودک استفاده شود مگر انکه
به عنوان وسيله نقليه دو نفره طبقه بندی شده باشد

Via De Gasperi50 -20862
)20862 Arcore (MB(MB) ITALIA

دستورات )WEEE( EU only
در انتهای عمر مفيد ،اين محصول در ضايعات و تجهيزات
الکتريکی طبقه بندی شده است ) (WEEEو بنابراين مانند
ضايعات شهری مرتب نميشود اما به جای آن در ضايعات
تاسيسات طراحی شده طبقه بندی ميشود.

استاندارد ايمنی
محصوﻻت اسباب بازی های پگ پرگو مطابق با استاندارد
ايمنی اسباب بازی اروپا ميباشد)مقررات تصريح شده EEC
بوسيله اتحاديه اروپا( و استاندارد مشخصات استفاده
کنندگان اسباب بازی آمريکا .ايمنی بدنه اسباب بازی
مطابق با استاندارد  2009/48/ECميباشد .اين محصوﻻت
مطابق با نيازمندی های استاندارد جاده ها نميباشد و
درنتيجه نمی تواند برای مسافرت در جاده های عمومی
استفاده گردد.

به مرکز جمع آوری مناسب برده شود.
عﻼمت سطل زباله مسدود شده نشان ميدهد که محصول
بايد تحت مجموعه ضايعات جمع آوری شود.
دفع کردن باتری

 هشدار!اين اسباب بازي به دليل حداكثر سرعت ان براي

برای حفاظت از محيط زيست کمک نماييد.

كودكان زير  ٣سال مناسب نيست.

باتری های استفاده شده نبايد مانند ضايعات خانگی دفع
شوند.

 هشدار!اين محصول براي كودكان زير سن  ٣٦ماه مناسب

انها می توانيد در مرکز جمع اوری زباله های ويژه يا باتری
های استفاده شده قرار دهيد .برای اطﻼعات بيشتر با
مسئولين محلی تماس اصل بفرماييد.

نمي باشد زيرا قسمت هاي كوچك ممكن است توسط كودك
بلعيده و موجب خفگي شود.
 احتياط! به هيچ عنوان از اين اسباب بازي در جاده هاي

هشدارهای باتری

عمومي استفاده نكنيد.
نصب باطری و حمل آن فقط بايد توسط فرد بزرگسال يا
تحت نظارت بزرگسال انجام شود.اجازه ندهيد کودک با
باطری بازی کند.

 هشدار! استفاده از اين وسيله نقليه اسباب بازي در جاده
هاي عمومي ،فضاهاي باريك ،يا در كنار مسير هاي ابي و
استخرها ممكن است باعث آسيب به استفاده كننده يا شخص

شارژ کردن باتری

سوم شود .شخص بزرگسال ناظر هميشه در كنار استفاده كننده

حضور داشته باشد.

باتری را مطابق دستورالعمل شارژ نماييد و هرگز باتری را
بيش از  ٢۴ساعت در شارژ نگه نداريد.

كودك هميشه بايد از كفش در هنگام استفاده از وسيله نقليه

زمانيكه وسيله نقليه در حال عمل كردن است اطمينان حاصل

اگر برای مدتی طوﻻنی از وسيله نقليه استفاده نمی کنيد به
خاطر داشته باشيد که باتری را شارژ نماييد وآن را از
وسيله نقليه خارج نماييد و هر  ٣ماه يک بار باتری را
مجددا شارژ نماييد.

كنيد كه هيچ قسمتي از بدن كودك شامل دست ها ،پا ها و

باتری نبايد به صورت وارونه شارژ شود.

استفاده كند.

بقيه قسمت هاي بدن و لباس كودك نزديك به بخش هاي

فقط از شارژر و باتری مخصوص پک پرگو استفاده نماييد.

حركت كننده نباشد.

باتری پلمپ شده است و نيازی به تعميير و نگه داری ندارد.

هرگز قطعات حساس وسيله را از جمله موتور ,قطعات الكتريكي

با کشيدن کابل شارژر باتری را از پريز برق جدا ننماييد.

,دكمه ها و … را خيس نكنيد.
٢

شارژر را نپوشانيد که دمای ان باﻻ نرود.

احتياط:

کابل شارژر و يا باتری را در مکان گرم نگه داری ننماييد.

خطر انفجار باطری ميباشد .لطفا دستورالعمل را مطالعه
فرماييد.

اگر باطری به صورت نادرست تعويض شود

مراقب باشيد که کابل را چگونه و در کجا پيچيده ايد تا اسيب
نبيند يا عملکرد ان به خطر نيفتد.

باطری شامل مواد اسيدی بر پايه الکتروليت ميباشد.
تماس مستقيم بين پريز برق و باطری ايجاد نکنيد .خطر
انفجار يا آتش وجود دارد.

هشدار!
باتری حاوی مواد سمی است .از دست زدن به ان بپرهيذيد.
باتری حاوی الکتروليت های اسيدی است.

باطری را بايد از داخل وسيله نقليه بصورت عمودی خارج
کنيد.

باتری را مستقيم به پريز برق متصل نکنيد و از تاپير شديد
ان اجتناب نماييد چرا که ريسک انفجار و اتش سوزی را به
دنبال دارد.

توصيه نميشود که باطری را در تماس با لباس قرارندهيد
زيرا اين کار باعث آسيب رسيدن به آن ها ميشود.
فقط ازانواع باطری های پيشنهادی استفاده کنيد.

زمانی که باتری را شارژ ميکنيد باتری گاز توليد ميکند
باتری را در مکانی با تهويه مطبوع شارژ نماييد ,دور از
منبع گرما و مواد اتش زا.

اگر نشت باطری وجود دارد:
از چشمان خود محافظت کنيداز تماس مستقيم با ماده
الکتروليت اجتناب کنيد .از دستان خود محافظت کنيد.

باتری بايد از وسيله خارج شود.
توصيه نمی شود باتری را در تماس با لباس قرار دهيد چرا
که می تواند موجب اسيب رساندن به ان شود.

باطری را در کيسه پﻼستيکی قرار دهيد و طبق
دستورالعمل به محل بازيافت تحويل دهيد.

فقط از باطری و شارژر مشخص شده توسط سازنده استفاده
شود

اگر پوست يا چشم شما با ماده الکتروليت در تماس مستقيم
قرار گرفت:

در صورت نشت باتری

محل تماس را با آب فراوان بشوييد .فورا به يک پزشک
مراجعه کنيد.

از چشمان خود محافظت کنيد .از تماس مستقيم با الکترولت
خودداری کنيد .و از دستان خود محافظت کنيد .باتری را در
يک کيسه پﻼستيکی قرار دهيد و دستورالعمل دفع باتری را
دنبال نماييد.

اگر ماده الکتروليت بلعيده شود دهان را با آب فراوان
بشوييد و فورا به يک پزشک مراجعه کنيد.
نگهداری و مراقبت از وسيله نقليه

در صورت تماس چشم و يا پوست با الکتروليت ها

وسيله نقليه را خودتان تعمير و قطعات را جدا نکنيد.ﺑا
خدمات پس از فروش پگ پرگو تماس ﺑگيريد.

محل مورد نظر را کامﻼ با اب بشوييد.

اسباب بازی نبايد در جايی که دمای ان پايين تر از  ٠درجه
سانتی گراد است باشد در صورتی که بدون گرم شدن در
دمای  ٠درجه سانتی گراد مورد استفاده شود باتری و
موتور مورد اسيب قرار ميگيرد.

با يک پزشک مشورت نماييد
در صورت بلعيد شدن الکتروليت ها دهانتان را بشوييد و
اب را خارج کنيد و فورا با پزشک مورت نماييد.
مراقب باشيد چه طور و کجا باطری و شارژر را جمع
کرده ايد تا به سيم صدمه وارد نشود .

وضعيت الکتريکی وسيله نقليه را با دقت بررسی کنيد,
اتصال به پريز ,محافظ پريز و شارژر باتری.در صورت
نقص در قسمت الکتريکی و شارژر باتری لطفا از ان
استفاده نفرماييد.

باطری شامل مواد سمی اسيدی ميباشد.

توجه!

هشدار

اين وسيله مجهز به سيستم ترمز است که بايد به درستی
توسط فرد بزرگتر به کودک آموزش داده شود.
٣

دنده دوم )در صورت وجود(

دنده دوم )در صورت وجود(

توصيه می شود در ابتدا از دنده اول استفاده شود.قبل از
فعال کردن دنده دوم بررسی کنيد کودک ياد گرفته است که
از فرمان و دسته ها و ترمز استفاده کند و با وسيله نقليه
اشنايی پيدا کرده باشد.

توصيه می شود در ابتدا از دنده اول استفاده شود.قبل از
فعال کردن دنده دوم بررسی کنيد کودک ياد گرفته است که
از فرمان و دسته ها و ترمز استفاده کند و با وسيله نقليه
اشنايی پيدا کرده باشد.

هشدار!

هشدار!

کليه پيچ و مهره ها را بررسی کنيد که به درستی بسته شده
باشند.

کليه پيچ و مهره ها را بررسی کنيد که به درستی بسته شده
باشند.

در صورت وجود اضافه بار,يا وجود شن و ماسه ,گل و
ﻻی و يا زمين بسيار نا هموار وسيله نقليه بﻼفاصله برق را
قطع ميکند .برای تنظيم مجدد دستگاه و باز گرداندن منبع
تغذيه ,شتاب دهنده را تا زمانی که خنک شود ازاد نماييد) .
اين ممکن است  ۶٠ثانيه طول بکشد(.

در صورت وجود اضافه بار,يا وجود شن و ماسه ,گل و
ﻻی و يا زمين بسيار نا هموار وسيله نقليه بﻼفاصله برق را
قطع ميکند .برای تنظيم مجدد دستگاه و باز گرداندن منبع
تغذيه ,شتاب دهنده را تا زمانی که خنک شود ازاد نماييد) .
اين ممکن است  ۶٠ثانيه طول بکشد(.

سطح وسيله نقليه ميتواند توسط يک پارچه نمدار تميز شود.
از وسايل تميزکننده استفاده نشود.
نظافت وسيله نقليه فقط بايد توسط فرد بزرگسال انجام شود.

مشکﻼت کارکردی

هرگز قسمت های مکانيکی وسيله نقليه را جدا نکنيد مگر
اينکه توسط نماينده مجاز پگ پرگو انجام شود.

ايا وسيله نقليه کار نمی کند؟
عملکرد گاز را بررسی کرده و در صورت لزوم ان را
تعويض کنيد.

قوانين برای رانندگی ايمن
برای ايمنی کودک ،قبل از استفاده از وسيله نقليه
دستورالعمل را حتما مطالعه و پيروی نماييد.

بررسی کنيد که باتری به سيستم الکتريکی متصل باشد.
ايا وسيله نقليه فاقد قدرت است؟

نحوه استفاده ايمن از وسيله نقليه را به کودک خود آموزش
دهيد.

باتری را شارژ نماييد .در صورتی که مشکل با شارژ کردن
باتری برطرف نشد باتری و شارژر را برای چک شدن به
خدمات پس از فروش ببريد.

اسباب بازی بايد با احتياط استفاده شود و فرد استفاده کننده
دارای مهارت های ضروری برای جلوگيری از افتادن يا
سقوط باشد تا از آسيب رسيدن به استفاده کننده يا شخص
ديگر جلوگيری شود.

خدمات پس از فروش

قبل از شروع استفاده ،بررسی شود که شخص يا شی
مانعی در مسير وسيله نقليه نباشد.

پگ پرگو يک سرويس خدمات پس از فروش به صورت
مستقيم يا يک مرکز خدمات مجاز برای تعميرات و قطعات
يدکی اصل پيشنهاد ميدهد.

فرمان ماشين يا موتور با دست نگه داريد و به روبرو نگاه
کنيد.

برای تماس با مرکز خدمات ،به سايت ما به آدرس ذيل
مراجعه کنيد:

در زمان مناسب ترمز کنيد تا از برخورد با اشيا جلوگيری
شود.

Service.ninidarya.co.ir

توجه!

س﷼ قطعه يدکی محصول بايد هميشه در دسترس باشد.
صفحه قطعات يدکی را برای مشاهده س﷼ نگاه کنيد.

اين وسيله مجهز به سيستم ترمز است که بايد به درستی
توسط فرد بزرگتر به کودک آموزش داده شود.
۴

دستورالعمل مونتاژ

 .١١محور را به وسيله چرخ جلو وصل نماييد و گلگير را
به بلبرينگ پايين فرمان ببنديد.

هشدار!

.١٢بوش فرمان را وارد کنيد و مطابق شکل اطمينان حاصل
فرماييد که کابل درون محفظه باشد.

مونتاژ فقط بايد توسط فرد بزرگسال انجام شود .زمان خارج
نمودن بسته بندی وسيله نقليه احتياط را رعايت نماييد .کليه
پيچ ها و قسمت های کوچک وسيله نقليه در يک پاکت
جداگانه در بسته بندی وسيله نقليه قرار داده شده است.

.١٣همانند شکل سيم شتاب را به هم متصل کنيد.
.١۴دستگيره را به وسيله پيچ تعبيطه شده وصل نماييد.

باتری ممکن است داخل وسيله نقليه باشد.

.١۵اينه بغل ها را همانند شکل در سوراخش قرار دهيد و
ان را رو به بيرون بچرخانيد که در جايش محکم شود.

بعد از بازکردن بسته بندی محصول ،اگر اسباب بازی آسيب
ديده بود از آن استفاده نکنيد.با فروشگاهی که محصول را
خريداری نموده ايد و يا مرکز خدمات تماس بگيريد.

.١۶در پوش جا پايی را در سر جايش ابتدا گيره عقبی و بعد
جلوی را بگذاريد و بعد ان را از وسط فشار دهيد تا محکم
شود.

در زمان مونتاژ اسباب بازی در حضور کودک مراقب
باشيد قطعات کوچک توسط کودک بلعيده نشود.

.١٧صندلی را بلند کنيد محل قرار گيری صندوق را با ۴
پيچ تعبيه شده محکم نماييد.

برای مونتاژ اسباب بازی ،شما به يک آچار پيچ گوشتی،
آچار مونتاژ ،چکش و يک جفت انبر نياز داريد.

.١٨زين را در جای خود قرار دهيد .

مونتاژ

.١٩همانند شکل Aپيچ پشت زين را بچرخانيد و همانند
شکل  Bتا بتوانيد زين را باز کنيد.

.١١وسيله را وارونه کنيد تا بتوانيد روی قسمت پايين ان
کار کنيد.مطابق شکل  ١حلقه های نگه دارنده را از محور
جدا نماييد.

.٢٠برچسب چراغ را بچسبانيد و کاور شيشه ای را در
جايش قرار دهيد.

.٢چرخ های کمکی را همانند شکل قرار دهيد.

.٢١برچسب نقره ای چراغ عقب را بچسبانيد و کاور شيشه
ای را سر جايش بگذاريد.

.٣چرخ های کمکی را با پيچ های موجود سفت نماييد.
.۴مطابق شکل  ۴درپوش ها را نصب نماييد.

 .٢٢برچسب نقره ای چراغ جلويی را بچسبانيد و کاور
شيشه ای را سر جايش بگذاريد.

.۵قبل از وصل کردن چرخ ها پيچ را از محور باز کنيد و
ان را نگه داری کنيد زيرا بعدا برای نصب دسته ها به ان
احتياج پيدا می کنيد همانند شکل

 .٢٣برای اتصال در پوش و قسمت پايين جعبه بار لوﻻهای
سياه را با کليپس های سبز تراز کنيد و مانند شکل فشار
دهيد.

.۶چرخ جلويی را درمحور قرار دهيد ,به وسيله ی درپوش
موجود ان را نگه داريد.

.٢۴جعبه بار را بر روی دندانه عقب بگذاريد و پيچ سياه
پﻼستيکی را با توجه به قد کودکتان درون يکی از دو
سوراخ تعبيه شد پيچ کنيد.

.٧مهره را در وسيله ی مخصوص بگذاريد و چرخ را در
جايش محکم نماييد و مطابق شکل چکش بزنيد.

.٢۵از پيچ گوشتی برای سفت کردن جعبه بار استفاده کنيد.

.٨گلگير را درون محور کنيد و ان را تا اخر مانند شکل B
فشار دهيد .نکته :در پوش طوری تعبيه شده که فقط از يک
سمت امکان اتصال دارد).به جزييات شکل  Aدقت نماييد(.

.٢۶زين را بلند کنيد و سوکت های باتری را به موتور
متصل نماييد و بعد از انجام ان زين را سر جايش بگذاريد.
وسيله نقليه اماده استفاده است.

.٩گلگير را همانند شکل در محور قرار داده و ان را در
محفظه محکم نماييد.

ويژگيهای وسيله نقليه
.٢٧گرفتن گاز :برای شروع به حرکت کردن گاز سمت
راست را بچرخانيد درست مانند فلش نشان داده شده در
دفترچه.و برای کم کردن سرعت گاز را رها کنيد.

 .١٠قطعه را همانند شکل  ١٠درون سوراخ قرار دهيد
توجه کنيد که ان را صاف قرار دهيد.

۵

.۴٠دوشاخه  Aو  Bرا به صورت کامل به يکديگر متصل
کنيد.هميشه به خاطر داشته باشيد که کابل نگهدارنده باطری
با در زمان شارژ ببنديد.

 .٢٨دکمه ی بوق :دکمه را فشار دهيدکه صدای بوق را
بشنويد.
.٢٩محفظه حمل جلويی
.٣٠جک را فقط زمانی که چرخ های کمکی را باز کرديد
ميتوانيد استفاده نماييد .نکته :لطفا قبل از بر داشتن چرخ
های کمکی از تعادل برقرار کردن کودک بدون چرخ های
کمکی اطمينان حاصل کنيد .به کودکتان نحوه بلند کردن
جک قبل از حرکت و گذاشتن ان در زمان ايستادن ياد
بدهيد.
.٣١جعبه حمل بار عقب .برای باز کردن جعبه دکمه را
فشار دهيد و هم زمان درب را رو به باﻻ بکشيد .حداقل
وزن قابل حمل جعبه  ٣کيلو گرم است.
.٣٢اختياری :کﻼه ايمنی .٣٣پين نگهدارنده زين را در
سوراخ عقب زين قرار دهيد.
جايگذاری باطری
توجه :اشکال روی باطری ها ممکن است متفاوت باشد اما
نحوه کارکرد و شارژ باطری ها باهم يکی است.
.٣٣زين را برداريد قفل پشت زين را بچرخانيد و زين را
باند کنيد.
 ٣۴.٣عدد پيچ های روی نگه دارنده باطری را باز کنيد.دو
شاخه باطری را از دوشاخه وسيله نقليه جدا کنيد.
.٣۵باتری را سر جايش قرار داده و سوکت های باتری را با
پيچ به موتور متصل نماييد.
.٣۶زين را سر جايش بگذاريد و پيچش را ببنديد.

شارژ باطری
هشدار :شارژ باطری و کليه عمليات مربوط به قسمت های
الکتريکی وسيله نقليه بايد توسط فرد بزرگسال انجام
گيرد.باطری ميتواند بدون خارج شدن از اسباب بازی شارژ
شود.
.٣٧دوشاخه  Aو  Bرا از يکديگر جدا کنيد.
.٣٨طبق دستورالعمل  ،سوکت شارژر را به پريز برق
متصل کنيد و سوکت شارژر را به سوکت باتری متصل
کنيد.
..٣٩زمانيکه شارژ شد ،شارژ را از پريز خارج کرده و
سپس دوشاخه  Bو دو شاخه  Cرا خارج کنيد.
۶

