
הוראות לשימוש בסוללות
התקנת סוללות:

• וודא כי המוצר במצב כבוי.
• פתח את תא הסוללות בתחתית המוצר בעזרת מברג.

• התקן את הסוללות הנדרשות בתא, בהתאם לתרשים המופיע בתא.
• סוללות אלקליין הינן המומלצות ביותר לשימוש.

• החזר את כיסוי תא הסוללות למקומו והברג חזרה את מכסה התא.
• הטיפול בסוללות, התקנתן ואכסונן, ייעשה אך ורק על ידי מבוגר.

אזהרות לגבי טיפול בסוללות:
• השימוש בסוללות נטענות אינו מומלץ.

• אין להטעין סוללות שאינן סוללות נטענות.
• אין להשתמש בסוללות חדשות וישנות יחד.

• אין להשתמש בו זמנית בסוגי סוללות שונים.
• יש להקפיד על שימוש בסוללות בעלות ערך שווה ועל התקנתן 

  על פי הקוטביות הנכונה בהתאם לתרשים, על מנת למנוע נזק למוצר.
• הטענת סוללות תיעשה על ידי מבוגר בלבד.

• יש להסיר את הסוללות הנטענות מהמוצר לפני הטענתן.
• סוללות שאזלה עצמתן יש להוציאן מן המוצר.

• במקרה של אי שימוש ממושך במוצר, יש להוציא את הסוללות ממנו.
• אין להשליך סוללות לאש, אין לנסות ולפתוח סוללות מכל סוג שהוא.

• אין ליצור חיבור בין 2 קצוות אספקת המתח.
• מנע הרעלה / חנק: אין להשאיר סוללות בהישג ידם של פעוטות.

אחזקה קבועה: 
• אין להרטיב את המוצר. ניקוי המוצר יעשה במטלית לחה בלבד.

• יש להרחיק את המוצר מקרני שמש ישירות או ממקור חום.
• במקרה של הפסקת פעולת המוצר / ירידה בעוצמת פעולתו, 

יש להחליף סוללות.

דף זה מכיל מידע חשוב. שמרו עליו להתייחסות עתידית. 

עזרו לנו לשמור על איכות הסביבה! 
בהתאם לתקנות האיחוד האירופי, הקפידו על פינוי סוללות משומשות 

ומוצרים אלקטרוניים לא שמישים למיכלי איסוף מתאימים.
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מקמו את חיבור העריסה על גבי חלקו 
העליון של מעקה העריסה. יש לוודא 

כי חיבור העריסה ממוקם היטב ויציב 
על מעקה העריסה. לאחר מכן סובבו 

את ההברגה עד לחיזוק מלא. 

מקמו את העמוד התומך מעל חלקו 
העליון של חיבור העריסה והחליקו 

אותו עד הסוף מטה. לאחר מכן סובבו 
את ההברגה עד סופה.  

אזהרה! מנע פציעה. יש להרחיק מוצר זה מהישג ידי התינוק. יש להסיר את המוצר מן העריסה 
או מן המיטה, בשלב בו התינוק מתחיל לנופף בידיו וברגליו, ומנסה להתרומם על ברכיו.

הוראות שימוש

הפעלה מתוזמנת ל10-15 דקות/ מתג הפעלה וכיבוי/ מתג בחירת אורך פעולה - 2 מצבים
בכדי להפעיל את המוצר, הסיטו את כפתור ON/OFF למצב הפעלה. בכדי לכבותו, 

הסיטו למצב OFF. שימו לב - כל שינוי במתג זה יאתחל את הטיימר מחדש. 

מתג בורר מצבים
       לחיצה על כתפור זה תביא לסיבוב המובייל. לחיצה נוספת תביא לעצירתו.

       לחיצה על כפתור זה תדליק את תאורת הלילה. לחיצה נוספת - לשינוי צבע התאורה. 
       בכדי לכבות את התאורה, לחצו פעם נוספת. 

       לחיצה על כפתור זה תביא לניגון שירי ערש או קולות מן הטבע. 

כיבוי אוטומטי
בכדי לשמור על חיי הסוללה, המוצר יכבה אוטומטית לאחר שהזמן המוגדר בטיימר יסתיים. 

הדלקה מחדש על ידי לחיצה על כל מתג שהוא. 

 



נדרשת הרכבת מבוגר בלבד. 
אזהרה: על מנת להבטיח את בטיחות, 

מוצר זה יורכב על ידי מבוגר בלבד. 
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ַמְרֶצֶדת מנגנת 
בשילוב מקרן תקרה 2 ב 1

מקרא
1. גוף המרצדת

2. עמוד תומך
3. עלים גדולים
4. עלים קטנים

5. צעצועים רכים
6. חיבור לעריסה
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 קחו את אחד העלים 
הירוקים שיש בהם חור, 

ואחד מהצעצועים הרכים. 
השחילו את המיתר 

שמוצמד לבובה הרכה דרך 
החור הגדול בעלה.   

קשרו קשר במיתר, והשחילו 
את קצה המיתר דרך החור 
הקטן. משכו כלפי מטה, כך 

שהקשר שיצרתם במיתר 
יתמקם מעל החור בעלה. 

חזרו על פעולות 1 ו-2 עם כל 
אחת מהבובות הרכות. 

קחו את העלים הקטנים 
והקליקו אותם למקומם 

בתחתית גוף המובייל. 

קחו את העלים 
הגדולים אליהם 

מחוברות הבובות 
הרכות, והקליקו אותם 

למקומם בקצהו 
העליון של גוף 

המובייל.  
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חברו את גוף המובייל לעמוד התומך, 
תוך שימוש בברגים המצורפים ובמברג. 


