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הקדמה
 UNAwheel Miniהוא מנוע עזר חשמלי להתקנה על כיסא גלגלים ,המותאם לשימוש מגוון
בחיי היומיום .המוצר מתאפיין בעיצוב קומפקטי ,תאימות לסוגים רבים של כסאות גלגלים,
וברמת ביצועים גבוהה.
לפני השימוש במוצר יש לקרוא היטב את הוראות השימוש שלהלן.
בכל מקום שנכתב במדריך זה בלשון זכר או נקבה ,נעשה הדבר משיקולי נוחות בלבד,
והכוונה לשני המינים גם יחד.
עיצוב המוצר כפוף לשינויים טכניים ללא הודעה מראש.

תאימות

 UNAwheelוהמטען הנפרד שלו עומדים בסעיפים החלים של תקן
 EN 12184עבור כסאות גלגלים חשמליים ובדירקטיבה  ECהחלה על
מכשירים רפואיים.EEC / 93/42 ,
 UNAwheelהוא מכשור רפואי בסיווג .Class I
המוצר עומד בדרישות לשימוש בתנאי פנים וחוץ ,באשר לתנאי מזג אוויר והתזת מים.
הצהרת התאימות היא באחריותה הבלעדית של .UNAcare Pte. Ltd

זכויות יוצרים וכתב ויתור

המידע במסמך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת.
כל הזכויות שמורות .האחריות היחידה על מוצרים ושירותים של תמן ו  UNAcareהיא זו
המוצגת במסמכי האחריות המסופקים עם המוצר האמור .אף דבר מהאמור כאן לא ייחשב
כאחריות נוספת .תמן ו  UNAcareאינן אחראיות לטעויות טכניות ואחרות או להשמטות
במדריך זה .לתמן ול  UNAcareאין כל אחריות במקרה של אי ציות לחוקי התעבורה.
© 2019 UNAcare Pte. Ltd.
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מבוא ובטיחות
המדריך למשתמש מיועד למשתמש ולבעלים של  .UNAwheel Miniהוא כולל את כל המידע
הדרוש כדי להשתמש במכשיר בהצלחה ובבטחה.

שימוש מיועד

ה UNAwheel Mini -מיועד לשמש כמנוע עזר המוצמד לכיסא גלגלים .יש לחבר אותו לכיסא
הגלגלים באמצעות המתאם שלו ,ולהשתמש בו לפי ההוראות במדריך זה .שימוש שייעשה ב-
 UNAwheel Miniבכל דרך אחרת מהמתואר במדריך זה עלול לגרום לפציעה או לנזק
למוצר.

אחריות ופרטי קשר

בעת רכישת ה , UNAwheel Mini -תמן מעניקה תקופת אחריות של שנה אחת או 1000
ק"מ .
נזק למוצר כתוצאה משימוש שלא לפי הייעוד שלו עלול לבטל את האחריות.
להלן פרטי הקשר של תמן למידע נוסף או לשאלות בנוגע למוצר ומדריך זה.
תמן תעשיית מערכות רכב
כתובת – הטוחן  ,2קיסריה
טלפון – 073 - 2229222
www.tmn.co.il
אתר אינטרנט

סמלים וסימנים במדריך
אזהרה !

סכנה לפציעה חמורה או קטלנית או נזק חמור למוצר

זהירות !

סכנה לפציעה או לנזק למוצר

שים לב

מידע שימושי

בטיחות
לפני כל התקנה ,שימוש ,הובלה ,אחסון או תחזוקה של  UNAwheel Miniוהמתאמים שלו,
יש לקרוא בעיון את הוראות הבטיחות.
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שימוש
אזהרה !
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

לפני השימוש ,בדקו את כל החיבורים ,את עוצמת הסוללה ,את התצוגה והמתאם
המרכזי ואת תפקוד הבלמים של ה UNAwheel -ושל בלמי החניה של כיסא
הגלגלים .אף פעם אל תחלו בנסיעה אם אחד הפריטים שברשימה אינו פועל כראוי.
לפני נסיעה בשיפוע ,ודאו שהבלמים פועלים כראוי.
סכנת התהפכות! כאשר כיסא הגלגלים שלכם מחובר ל UNAwheel-הוא הופך
לאמצעי תחבורה תלת-גלגלי .בעת פניות ,מעבר מעל מכשול או נסיעה בניצב
למדרון ,רכב תלת-גלגלי מועד ביתר קלות להתהפכות מאשר רכב בעל ארבעה
גלגלים .עליכם להתאים את התנהגות הנהיגה והמהירות שלכם למצב החדש.
בצעו פניות במהירויות נמוכות בלבד ומותאמות לתנאי הנהיגה ,כדי להימנע
מהתהפכות כיסא הגלגלים וה.UNAwheel -
למדו להכיר את המוצר בנסיעה על מישור לפני ההתנסות בשיפוע .כך תימנעו
ממצבים שעלולים להיות מסוכנים כמו התהפכות או התנגשות.
אף פעם אל תיסעו בניצב לכיוון השיפוע .חצו מכשולים בקו ישר בלבד.
בדרכים ציבוריות אין לנסוע מהר יותר מ 6-קמ"ש.
בנסיעה בשיפוע אל תשתמשו במוצר ללא עזרה.
אל תשתמשו במוצר לנסיעה במדרון או בעלייה אם רמת הסוללה נמוכה מ.50%-
המוצר בטוח למקרי התזת מים ,אך אינו עמיד למים .אין להשתמש במוצר בזמן
שיורד גשם ויש להימנע מבוץ ושלוליות.
במקרה )לא סביר( שהסוללה מראה התחממות יתר או מתלקחת ,ודאו שמארז
הסוללה לא יבוא במגע עם מים או נוזלים אחרים .חומר הכיבוי המתאים היחיד
שמומלץ על ידי יצרני הסוללות הוא חול.
על המשתמש בכיסא הגלגלים להחליט בכל מקרה בנפרד אם הנסיעה המיועדת
בטוחה ,על סמך גורמים כמו ניסיון נהיגה ומסוגלות גופנית.
יש לייחס חשיבות מיוחדת לנסיעה באזורים המסוכנים שלהלן או לנסיעה בסמוך
להם ,והניווט בהם נתון לשיקול הדעת והסיכון שמוכן לקחת המשתמש ב-
:UNAwheel
מזח ומרינות ,שבילים ואזורים בקרבת מים ,גשרים ודקים ללא מעקות
o
שבילי רגל צרים ,שיפועים )למשל רמפות וכבישי גישה לחניה( ,מעברים
o
צרים לצד מדרונות ,שבילי הרים
שבילים צרים ו/או תלולים בכבישים ראשיים וצדדיים או בסמוך לתהום
o
שבילים עם מעטה של עלים ,שלג או קרח
o

o

רמפות וציוד הרמה בכלי רכב
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זהירות !
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

העומס המרבי למוצר הוא  100ק"ג )כולל כיסא הגלגלים(.
אין להשתמש במוצר בטמפרטורות נמוכות מ -5ºC -או גבוהות מ.40ºC -
מאפייני הנהיגה של המוצר עשויים להיות מושפעים משדות אלקטרומגנטיים
הנפלטים מטלפונים ניידים או מכשירי קרינה אחרים.
אם יש לכם שתלי מתכת בחוט השדרה ,השתמשו במוצר בזהירות.
כאשר ה UNAwheel -פועל ,אף פעם אל תשלחו יד לגלגלים של כיסא הגלגלים.
המרחק בין גוף המשתמש לכידון כאשר הוא מסובב עד לקצה ,צריך להיות  5ס"מ
לפחות.
המרחק בין רגלי המשתמש לבין המתאם צריך להיות  1ס"מ לפחות.
אין להשתמש במוצר על משטחים חלקלקים או על קרקע גסה כגון חצץ.
מכשולים )כמו שפת מדרכות( יש לחצות רק בנסיעה ישרה קדימה .גובה המכשול
המרבי המותר הוא  3ס"מ .יש להתקדם קדימה לאט ובזהירות ,עד שגלגלי ה-
 UNAwheelבאים במגע עם המכשול ,ואז לנסוע בזהירות מעל המכשול .ייתכן
שיהיה צורך בעזרתו של אדם נוסף.
במעלית ,במשטח הרמה ובעת חיבור או פירוק המוצר ,יש לכבות את המכשיר
ולהפעיל את הבלמים.
אין להשתמש ב UNAwheel -במדרגות נעות או במסועי הליכה.
אין לזרוק או לשמוט את המוצר מגובה.
אף פעם אין להשאיר את ה UNAwheel-ללא השגחה ,גם אם הוא כבוי.
ככל הניתן יש להימנע מלחשוף את ה UNAwheel -לאור שמש חזק למשך תקופות
ארוכות ,במיוחד כאשר המכשיר אינו בשימוש .הדבר עלול לגרום למנוע והסוללה
להתחמם ,ובמקרים חריגים להוציא אותם מכלל פעולה .כמו כן חלקי הפלסטיק
מתבלים מהר יותר תחת אור שמש חזק .במקרה של התחממות יתר הנגרמת
מחשיפה לאור שמש או משימוש מופרז :יש להניח את ה UNAwheel-לעמוד ללא
שימוש עד שיתקרר.
שימוש אינטנסיבי עשוי לגרום למנוע ולמוט המרכזי להתחמם .יש להימנע ממגע
בחלקים אלה )סכנת כוויה( .יש להניח למכשיר להתקרר .חום יכול גם לגרום לשמן
או גריז לדלוף בנקודות שונות.
 UNAwheelמיועד לשמש רק ככלי נסיעה לאנשים עם מוגבלות בניידות ,ואין
להשתמש בו למטרות אחרות כמו למשחק ילדים או לשינוע חפצים.

5

שים לב
המהירות המרבית המותרת בדרכים ציבוריות תלויה בתקנות התעבורה המקומיות.
מהירות מעל  6קמ"ש מותרת רק בתוך שטח פרטי.
המוצר יכול לייצר שדה אלקטרומגנטי שעלול לגרום להפרעה במכשירים אחרים.
משום כך יש לכבות את המוצר כאשר הוא אינו בשימוש.
אם נשמעים רעשים חריגים או אם חשים ברטט יוצא דופן במהלך נסיעה ,ייתכן
שחלק כלשהו ב UNAwheel-או בכיסא הגלגלים התרופף .ייתכן גם שגוף זר
נכנס למכשיר במהלך הנסיעה .במקרה כזה יש לפנות לסוכן המוצר.

•
•
•
•

הובלה ואחסון
זהירות !
כל הובלה ואחסון של המוצר ייעשו באריזתו המקורית.
לפני כל הובלה יש לוודא את פירוק כידון המוצר.
יש לאחסן את המוצר כשהוא טעון.
הטמפרטורה המותרת להובלה ואחסון היא בין  -10°Cל.40°C-
יש לכבות את המוצר במהלך הובלה.

•
•
•
•

•

טעינה
זהירות !
•יש לטעון את המוצר בסביבה יבשה ,בטמפרטורה של בין  10ºCל.30ºC-
•במהלך הטעינה על המכשיר להיות כבוי.
•אף פעם אין לתת לסוללה להתרוקן לחלוטין .נזק כתוצאה מסוללה שהתרוקנה
לחלוטין אינו כלול באחריות.
•במקרה שהמכשיר אינו בשימוש למשך תקופה ארוכה ,יש לבצע טעינה ופריקה של
הסוללה פעם בחצי שנה כדי לשמור על הקיבולת שלה.
•יש לשמור על מטען הסוללה נקי מאבק ולכלוך כדי שתפקודו לא ייפגע .לניקוי
המטען ,השתמשו בפיסת בד יבשה.
•יש להציב את המטען על רגליות הגומי שלו על משטח מישורי.
•פירוק המטען ייעשה על ידי איש מקצוע מוסמך בלבד.
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תחזוקה
אזהרה !
•
•
•
•
•

ניקוי

הקפידו להעביר את המוצר בדיקה ותחזוקה לפחות פעם בשנה על ידי סוכן מורשה.
לאחר כל התאמה ,ודאו שכל הברגים מהודקים היטב.
אין לפרק את המוצר בדרכים שאינן מתוארות במסמך זה.
בעת הרכבה או התאמה של המוצר ,יש להיזהר על האצבעות.
לפני כל חיבור או ניתוק המכשיר מהמתאם ,יש לכבות את המכשיר.

אזהרה !
•
•
•

אין להשתמש בצינור מים או במכשיר ניקוי בלחץ גבוה לניקוי המוצר.
יש למנוע מגע ישיר של מים עם המנוע ,הסוללה וכל רכיב אלקטרוני בו.
אין להשתמש בחומרים חריפים לניקוי המוצר.
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המוצר UNAwheel Mini

תיאור

 UNAwheel Miniהוא מנוע עזר חשמלי המתחבר לכיסא גלגלים ומספק למשתמש בכיסא
הגלגלים מקור כוח חשמלי וקל לתפעול .הוא מיועד לאנשים שאינם מסוגלים ללכת אך
מסוגלים לנוע באופן עצמאי בכיסא גלגלים .הודות לאפשרויות הכוונון הקלות והמהירות,
לאביזרים הסטנדרטיים ולעיצוב המודולרי UNAwheel Mini ,יכול לשמש מטופלים עם מגוון
רחב של לקויות הליכה.
 UNAwheel Miniהוא מנוע העזר קל המשקל ביותר שקיים בשוק .למרות גודלו הנייד ,הוא
חזק מספיק כדי להסיע את המשתמש בו הן בתוך הבית והן בחוץ.
 UNAwheel Miniכולל שני מתאמים המאפשרים לחבר אותו לכיסאות גלגלים מסוג רגיל
ומסוג ספורטיבי )איור .(1

איור  UNAwheel Mini :1עם מתאם לכיסא רגיל )משמאל( ומתאם לכיסא ספורטיבי
)מימין(.
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מפרט טכני
משקל כולל

 5.3ק"ג

מנוע

חשמלי 250 ,ואט DC

סוללה

) LG 153.6 Whמותאם להובלה אווירית(

מתלים

כפולים; גלגל מלא רך וקפיצי

סוג בלם

חשמלי

מהירות בדרך ציבורית  6קמ"ש מקסימום
מהירות בשטח פרטי

 16קמ"ש מקסימום

יכולת נסיעה בעלייה

שיפוע מקסימלי של 14%

טווח נסיעה

 15ק"מ מקסימום )תלוי בשטח ,טמפרטורה ומשקל המשתמש(

משקל המשתמש

 100ק"ג מקסימום כולל כיסא הגלגלים

התקנה

בחירת המתאם המתאים והתקנתו ע"ג כיסא הגלגלים תתבצע ע"י תמן ,או באמצעות טכנאי
מוסמך מטעמה ,בלבד.
ביצוע ההתקנה ע"י גורם אחר ,תפגע בתנאי האחריות למוצר.
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חיבור וניתוק ה UNAwheel Mini -

לפני חיבור ה UNAwheel Mini-למתאם שלו או ניתוק ממנו ,יש לקרוא בעיון את
הוראות הבטיחות.

מתאם לכיסא ספורט
חיבור הUNAwheel Mini-
כשאתה יושב על כיסא הגלגלים ,אחוז במכשיר בכידון שלו והטו אותו לכיוון הכיסא ).(1
הכנס את החבק העליון של מחבר המכשיר לתוך הוו של המתאם המרכזי ).(2
1

2

דחוף את כידון המכשיר קדימה .המחבר יינעל למקומו בנקישה ).(3

3

שים לב

לאחר חיבור ה ,UNAwheel Mini -הגלגלים הקדמיים של כיסא
הגלגלים יהיו גבוהים ב 20-עד  40מ"מ מעל הקרקע .אם אין זה כך,
יש לכוונן את גובה המתאם המרכזי בהתאם.
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ניתוק הUNAwheel Mini-

לחץ קלות על היחידה שמתחת לתצוגה ,ובמקביל דחף קדימה את הידית שעל המתאם
המרכזי.

משוך את הכידון אליך כדי לנתק את המכשיר מהכיסא ).(1
דחוף את הכידון קדימה כדי להוציא את המכשיר ).(2

1

2

פירוק המתאם המרכזי

סובב את ידיות התופסנים כדי לשחרר אותם.
הוצא את המתאם המרכזי מהתופסנים.
11

מתאם לכיסא רגיל
חיבור הUNAwheel Mini-
כשאתה יושב על כיסא הגלגלים ,אחוז במכשיר דרך המוט המרכזי שלו מתחת לתצוגה,
והחליק את הגלגל שלו אל מתחת לכיסא.
הכניס את החבק התחתון של מחבר המכשיר לתוך הוו התחתון של המתאם המרכזי.

משוך את כידון המכשיר כלפי מעלה .המחבר יינעל למקומו בנקישה.

שים לב

לאחר חיבור ה ,UNAwheel Mini -הגלגלים הקדמיים של כיסא
הגלגלים יהיו גבוהים ב 20-עד  40מ"מ מעל הקרקע .אם אין זה כך,
יש לכוונן את גובה המתאם המרכזי בהתאם.
12

ניתוק הUNAwheel Mini-
דחוף לאחור את הידית של המתאם המרכזי.

דחוף את כידון המכשיר הרחק מהכיסא כדי לנתק את המכשיר.

פירוק המתאם המרכזי
דחוף את לחצני הפינים ) (1ומשוך אותם החוצה מהתופסנים ).(2

1

2

הוציא את המתאם המרכזי.
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השימוש בUNAwheel Mini-
לפני השימוש ב , UNAwheel Mini-יש לקרוא בעיון את הוראות הבטיחות.

בקרות ותצוגה

הבקרות והתצוגה של ה UNAwheel -ממוקמות על בסיס הכידון.

D

F

E

B

G

C
A

 Aתצוגה
 Bידית היגוי מצערת
 Cידית היגוי בלם
 Dלחצן הפעלה/בורר מצב
 Eלחצן תאורה
 Fלחצן מצב מהירות +
 Gלחצן מצב מהירות -

שים לב

ידיות ההיגוי של המצערת והבלם פועלות בצורה דומה; שתיהן
מגיבות לעוצמת הלחיצה.
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נסיעה
השתמש בבקרות המכשיר באופן הבא:
• לחץ על לחצן ההפעלה/בורר מצב כדי להפעיל את המכשיר.
• כדי לבחור מצב )מרחק נסיעה ,מרחק כולל( לחץ על לחצן ההפעלה/בורר מצב את
מספר הפעמים הרצוי.
• לחץ על לחצני מצב המהירות מעלה או מטה ,לבחירת מצב מהירות:
 – 1 oנסיעה איטית לאחור )מקסימום  6קמ"ש(
 – 2 oנסיעה קדימה בדרך ציבורית )מקסימום  6קמ"ש(
 – 3 oנסיעה קדימה בשטח פרטי )מקסימום  16קמ"ש(
• לחץ על ידית היגוי המצערת כדי להתחיל לנסוע.
• לחץ על ידית היגוי הבלם כדי להאט.
• הביט בתצוגה כדי לבדוק את המהירות ואת רמת הסוללה.
• לחץ על לחצן התאורה כדי להדליק או לכבות את הפנס.
• כדי לכבות את המכשיר ,לחץ על לחצן ההפעלה/בורר מצב לחיצה ארוכה של 5
שניות.

טעינה

כאשר משתמשים ב UNAwheel Mini -על בסיס יומי ,יש לטעון את הסוללה שלו
במצב שבו התצוגה מראה שנותרו פס אחד או שניים של עוצמת סוללה .יש לטעון
את ה UNAwheel Mini -באמצעות המטען המצורף בלבד .לפני טעינת המכשיר,
יש לקרוא בעיון את הוראות הבטיחות.
 Aכבל הסוללה
 Bמחוון טעינה ונורית פעיל/כבוי

•

כבל חשמלי
A
B

C
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תרגול הנהיגה
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

הבטיחות והרווחה של הנהג היא בראש סדר העדיפויות .כדי להבטיח זאת ,חיוני
להכיר היטב את מאפייני הנהיגה ב .UNAwheel -הסוכן או המוכר של ה-
 UNAcareיעזרו לכם בנושא זה ,ויבצעו לכם הדרכה על המכשיר.
עליך לנהוג לפי ההנחיות ,הוראות הבטיחות והאזהרות של יצרן כיסא הגלגלים
שלכם .הדבר תקף גם לנהיגה עם .UNAwheel
לעולם אין לדחוף את המצערת בעת הפעלת המכשיר .פעולה זו עלולה לגרום לכך
שהמכשיר ייסע ללא שליטה )סיכון לתאונה(.
התחיל את ניסיונות הנהיגה הראשונים בזהירות ,ובצע אותם בשטח מישורי.
בצע את הדרכת הנהיגה באזור ללא מכשולים.
התאם תמיד את המהירות שלך לתנאי הדרך ,כך תוכל למשל לעקוף כל מכשול לא
צפוי או לעצור את כיסא הגלגלים.
דחף את המצערת בעדינות ולא בתנועות פתאומיות .הימנע מהפעלה פתאומית של
המצערת ,במיוחד במצבים עם פוטנציאל סיכון .בלמו את  UNAwheelבזהירות
ומספיק זמן מראש ,עד לעצירה.
בעת שחרור המצערת ,גלגל ה UNAwheel -עובר אוטומטית למצב גלגל חופשי
)פריילוף( ואינו נבלם! בלום באמצעות ידית בלימה או דרך חישוק גלגלי הכיסא.
אם הגעת למהירות המרבית המוגדרת ,הגלגל יעבור אוטומטית למצב פריילוף.
לפני שתנסה לנסוע בשיפוע ,התאמן על שליטה במכשיר בשטח מישורי.
לפני נסיעה בשטח שיפועי הקפיד תמיד שהסוללה טעונה במלואה.
בעת נסיעה בכל סוג של שטח שיפועי ,עליך לנקוט משנה זהירות.
כשאתה נוסע במדרון הפחית מהירות כדי שתוכל לעקוף כל מכשול לא צפוי או
לעצור את  UNAwheelבזמן .אף פעם אל תיסע במדרונות במצב פריילוף.
אין לנסוע במורדות תלולים או תנאי דרך חריגים דומים .שינוי לא מכוון של מרכז
הכובד עלול לגרום לכך שכיסא הגלגלים יתהפך על צדו.
 UNAwheelיכול לעבור מעל מכשולים כמו שפת מדרכה כל עוד הם בגובה מרבי
של  3ס"מ.
אין לנסות לעבור מעל מכשולים בגובה של יותר מ 3-ס"מ מכיוון שיש סכנה לפגיעה
במכשיר ,לנפילה או לפציעה.
בדוק את לחץ האוויר בגלגלי הכיסא ,יש לכך השפעה על ביצועי הנהיגה ועל טווח
הנסיעה של המכשיר.
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תחזוקה
שירות ותיקונים ב UNAwheel Mini -יתבצעו רק על ידי סוכנים מורשים .במקרה של
בעיה ,יש ליצור קשר עם ספק המכשיר .לפני ביצוע כל פעולת תחזוקה במכשיר יש לקרוא
בעיון את הוראות הבטיחות.

בדיקות תקופתיות
יש לבדוק את ה UNAwheel Mini -לפני כל שימוש .הבדיקות המפורטות בטבלה שלהלן
צריכות להתבצע על ידי המשתמש בזמנים הנקובים.
מצב הגלגל

לפני כל שימוש

מצב הסוללה

לפני כל שימוש

תפקוד הבלמים

לפני כל שימוש

הודעות שגיאה בתצוגה

לפני כל שימוש

תפקוד ידית המצערת

לפני כל שימוש

תפקוד ידית הבלם

לפני כל שימוש

יציבות חיבור המתאם המרכזי

לפני כל שימוש

יציבות חיבור המתאם בכיסא הגלגלים

שבועי

תפקוד המטען

חודשי

שים לב
• אי ביצוע בדיקות אלה עלול להוביל לתקלות שיבטלו את האחריות.
• החלפה או תיקון של הגלגל יכולה להתבצע על ידי סוכן מורשה.
• במקרה של קושי לבצע את פעולות התחזוקה הנדרשות ,יש ליצור קשר
עם סוכן מורשה.

ניקוי
יש להשתמש במטלית לחה וחומר ניקוי עדין כדי לנקות את ידיות ההיגוי ,התצוגה והמטען
של ה .UNAwheel-לניקוי המתאמים והגלגל השתמש במברשת פלסטיק לחה.
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השלכה
מכשיר זה ,מארז הסוללה והאביזרים שלו הם מוצרים עמידים לאורך זמן.
עם זאת ,הם עשויים להכיל חומרים המסוכנים לסביבה ,במידה ויושלכו
במקומות )כמו אתרי הטמנה( שאינם מיועדים לסילוק חומרים כאלה על פי
תקנות החוק החלות.
אתה מתבקש לשמור על הסביבה ולהשליך את המוצר בסוף חיי השירות
שלו במרכז המחזור המקומי ,בהתאם לתקנות פינוי הפסולת החלות
במדינת ואזור מגוריכם .או לחלופין ,החזיר את  UNAwheelלסוכן המורשה
לסילוק נאות ובטוח לסביבה של המוצר.

תמן בע"מ
הטוחן  ,2קיסריה
טל073 – 2229222 .
דוא"ל – info@tmn.co.il
אתר – www.tmn.co.il

