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מדריך למשתמש
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ניקוי ואחזקת המוצר:
משטח השכיבה ניתן לכיבוס במים קרים, לאחר הסרת הקשתות 

והצעצועים.  יש לכבס בעדינות וללא סחיטה. ייבוש בתלייה בלבד. 
צעצועי הבד ניתנים לשטיפה ידנית במים קרים ללא סחיטה, 

ייבוש בתלייה בלבד. 
קשתות הפעילות ניתנות לניקוי במטלית לחה. אין להטבילן במים. 

נדרשת הרכבה
ע"י מבוגר

אזהרה: על מנת להבטיח 
את בטיחותו, 

מוצר זה יורכב 
על ידי מבוגר בלבד. 

אזהרה: 
בכדי למנוע פציעה, אין למקם את משטח המשחק בתוך עריסה או לול. 
אין להוסיף חוטים, קשירות או אלמנטים נוספים למוצר, מלבד החלקים 

הנמצאים באריזה זו.
חובת הרכבה ע“י מבוגר.

חשוב!
מוצר זה הוא לשימוש תחת השגחת מבוגר בלבד.

יש לוודא את תקינות המוצר לפני כל שימוש.
מוצר זה מיועד לתינוקות שאינם בשלב עמידה או הליכה.

יש להסיר את קשתות הפעילות מן המוצר, בשלב שבו התינוק מניף 
ידיו ורגליו, ומתרומם על ברכיו.

אין להשאיר תינוק ללא השגחה על משטח זה.
אין להשאיר תינוק ישן ללא השגחה על משטח זה. 

אין לנסות להרים או להזיז את המשטח בעת שהתינוק שוכב עליו.
אין להשתמש במוצר זה כשמיכה.

השימוש במוצר זה יעשה על גבי רצפה בלבד.
יש לשמור מוצר זה הרחק ממקור אש או חום. 

אזהרה:
קשתות הפעילות מקומרות תחת לחץ. בכדי למנוע פציעה, יש לשחררן 

באיטיות ותוך כדי תפיסתן.
יש לשים לב לכך בעת ההרכבה והפירוק.

הוראות הרכבה:
1. הוציאו את משטח השכיבה ואת קשות הפעילות מן האריזה. 

שחררו את וו ה-A מכל קצותיהם של קשתות הפעילות. 
2. פרסו את המשטח על משטח ישר כשהצד הצבעוני המודפס פונה מעלה.

3. וודאו כי לולאות צעצועי הבד פונות כלפי מטה, לכיוון המשטח. 

4. הרימו את קשתות המשחק, והצליבו אותן מעל מרכז המשטח. 
חברו בין הקשתות על ידי לחצן ”תיקתק“.

5. חברו  את וו ה- A שבקצה הקשתות, ללולאה שבתחתית משטח השכיבה. 

6. כעת המשטח מוכן לשימוש. 
7. תלו את הצעצועים מן הלולאות המיועדות לכך על גבי הקשתות. 

עם 4 צעצועים תלויים של דמויות ג‘ונגל רכות ורעשן גיטרה מנגן ומהבהב

משטח משחק ולמידה לתינוק

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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