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  ברוכים הבאים לג'ואי

לרגל צירופכם למשפחת ג'ואי! אנו כל כך מתרגשים להיות חלק מחייכם עם חבר המשפחה החדש. בעת השימוש בג'ואי  ברכות
-ו EN 12790:2009דרימר, תינוקכם נהנה מטרמפולינה באיכות גבוהה, מאושרת לפי סטנדרט הבטיחות האירפואי 

BSEN62115:2005 +A12:2015חודשים לערך). אנא  0-6קילוגרם (גיל  9-מתאים לשימוש ילדים השוקלים פחות מ . מוצר זה
  מנת להבטיח שינה נוחה ובטיחות מלאה עבור ילדכם.-קראו את עלון זה בעיון ועקבו אחר ההוראות על

  אנא שמרו על הוראות הבטיחות בהישג יד לקריאה עתידית.
  ולראות עוד מוצרי ג'ואי מעניינים.שימוש ראות הוקבצי כדי להוריד  Joiebaby.com-בקרו אותנו ב

  Joiebaby.comעבור מידע על אחריות, אנא בקראו באתרינו: 

  חשוב!
  נא לשמור לקריאה עתידית

  חירום

  במקרה חירום או תאונה, יש להגיש עזרה רפואית מידית לילדך.

  מידע על המוצר

כם שאלות נוספות, אנא צרו קשר עם המוכר. חלק מהמאפיינים קראו את כל ההוראות בעלון זה לפני השימוש במוצר. אם יש ל
  יכולים להשתנות בהתאם לדגם.

  Dreamerדגם דרימר  מוצר: טרמפולינה
  חודשים לערך) 0-6ק"ג ( 9מתאים מלידה ועד 

  חומרים: פלסטיק, מתכת, בדים
  פטנט מספר: בהליך רישום

  מיוצר בסין
  שם המותג: ג'ואי

 www.joiebaby.comאתר: 
  

  חלקי הטרמפולינה

. אין צורך בכלים מיוחדים היבואןלפני ההרכבה. אם חלק חסר, אנא צרו קשר עם בידיכם אנא וודאו כי כל החלקים נמצאים 
  להרכבה.

  אזהרה

 הצעצוע יורכב על ידי אדם מבוגר. - 
 בטווח ראיה.נמצא לוודא כי הילד יש אין להשאיר את הילד ללא השגחה. תמיד לעולם  - 
 מסוכן להשתמש במוצר זה על משטח מוגבה. (לדוגמא: שולחן) - 
 יש להשתמש במערכת הריסון תמיד. - 
 מקשת הפעילותלעולם אין להרים את המוצר  - 
), או אם הילד יכול לטפס החוצה או חודשים לערך 0-6ק"ג ( 9משקל הילד עולה על  אםיש להפסיק להשתמש במוצר  - 

 לשבת ללא עזרה.
 .לשינה ממושכתמוצר זה אינו נועד  - 
 אותו במיטה או עריסה מתאימות. להשכיבמוצר זה אינו תחליף למיטה או עריסה. אם ילדכם צריך לישון, יש  - 
 המוצר.חום גבוה כגון אש, דליקה של גז, או של כבל חשמלי, בקרבת מקור של  להיזהר מסכנהיש  - 
 , או לחבר צעצועים בחוט.להניח ליד המוצר סרטים, חוטים או שרוכיםבכדי להימנע מחנק, אין  - 
 צריכים להיות לא מקופלים והדוקים היטב לפני השימוש במוצר. המוצרכל חלקי  - 
 אין להשתמש במוצר אם אחד החלקים שבור, קרוע, או חסר. - 
 המאושרים על ידי היצרן.אין להשתמש באביזרים או חלקי חילוף מלבד לאלה  - 
 שאינן ניתנות להטענה מחדש. סוללותאין לנסות לטעון  - 
 הנטענות מהמוצר לפני הטענתן. הסוללותיש להוציא את  - 
 הנטענות רק בהשגחת מבוגר. הסוללותיש להטעין את  - 
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 משומשות. וסוללותחדשות  סוללותאין לערבב בין  - 
 לחבר את הסוללות בהתאם לקוטביות המתאימה.יש  - 
 ריקות. סוללותלהוציא מהמוצר  יש - 
 אין לגרום לקצר בחיבורי הסוללות. - 
 כראוי.עובד לא  החלק החשמליאם  הסוללותיש להחליף את  - 
 .ידם של ילדים-מהישג הסוללותיש להרחיק את  - 
 לקום עם ידיו וברכיו, בתנוחת זחילה. מסוגלעל מנת למנוע פציעה מהסתבכות, הסירו את הצעצוע כאשר הילד  - 
להימנע מחנק, יש להסיר את שקית הפלסטיק וחומרי האריזה האחרים לפני השימוש במוצר. יש להרחיק את על מנת  - 

 ידם של ילדים.-שקית הפלסטיק והאריזה מהישג
 לשבת ללא עזרה. להשתמש במצב השכיבה  ברגע שילדכם יכולאין  - 

  הרכבת הטרמפולינה

  1-2 איורים
  על ידי חיבורי וו או לולאה. לקשת הפעילותצעצועים מחוברים  -

  שימוש ברתמה
  3-8 יוריםא

  מעצור הנידנודהפעלת 
  9 יורא

  ישיבההתאמת מצב 
  10 יורא
  .ישיבהמצבי  3למשענת הגב  -
את משענת הגב  ולתאםאת זווית משענת הגב, יש לדחוף קלות את משענת הגב קדימה, ואז לשחרר את הכפתור  משניםכאשר  -

  למצב הרצוי.

  שענת הרגלהתאמת מ
  11 יורא

  בלוח ההפעלהשימוש 
  12-14 יוריםא

  .14-ו 13 להרכבת הסוללות יש לעיין באיורים
  .סוללות). לעולם אין לערבב סוגי AA )3X1.5Vהמומלצות לשימוש: גודל  הסוללות -
  אינן כלולות. הסוללות -

  קיפול הטרמפולינה
  15-16 יוריםא

  הסרת ריפוד המושב
  17-22 ריםיוא
  כדי להסיר את ריפוד רצועת האבזם את האבזםשחרר  -
  על מנת לחבר מחדש את הריפוד יש לעקוב אחר ההוראות הנ"ל בסדר הפוך. -

  טיפול ותחזוקה

 ניתן לנקות את המוצר עם ספוג ומים עם מעט סבון. .1
מרים אלה עלולים , בנזין, או כל חומר ממיס אחר בשביל לנקות את המוצר. חובחומרי ניקוי שאינם מדולליםאין להשתמש  .2

 לגרום נזק למוצר.
 .בחומרי הלבנהאין להשתמש  .3
 מדי פעם, יש לבדוק שאין חלקים בלויים או קרועים. יש להחליף או לתקן את החלקים במידת הצורך. .4
 מהישג ידם של ילדים. הרחקאם המוצר אינו בשימוש לזמן ממושך, יש לאחסן אותו  .5

  אנא מחזרו מוצר זה.
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