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Serina  

  הוראות שימוש וטיפול
  שמרו לשימוש עתידיחשוב: 

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש, ולשמור עליהן לצורך התייחסות 
  . אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.עתידית

  
  , סין.Joieהיצרן: 

  04-6620866פון , טל3081103טמרה  224, ת. ד. 514926484היבואן: במבינו קינג בע"מ ח.פ. 

  ק"ג. 9ועד למשקל של  גיל לידההנדנדה מיועדת לשימוש לתינוק מ

  אין להשאיר ילד ללא השגחה.אזהרה: 

לשבת בכוחות יש להפסיק את השימוש במוצר במידה והילד מסוגל אזהרה: 
  טפס.לאו  להתרומם בכוחות עצמועצמו, או 

  יש להשתמש בחגורת הבטיחות בכל עת. אזהרה:

  הבטיחות מותאמות לילד כראוי. שרתמתלוודא  ישאזהרה: 

יש להרחיק ילדים בעת  מבוגר בלבד. על ידיהרכבת הנדנדה תעשה  אזהרה:
  הרכבת הנדנדה.

תפעול הנדנדה יעשה בידי מבוגר בלבד. אין להרשות לילדים לשחק  אזהרה:
  בנדנדה.

לפני השימוש בנדנדה יש לוודא שכל החיבורים והתקני הנעילה  אזהרה:
  וברים כיאות.מח

  .בקרבת חוטים, שרוכים או סרטיםאין למקם את הנדנדה אזהרה: 

  מוצר זה אינו מיועד לשימוש מסחרי.אזהרה:

  אין להזיז את הנדנדה בזמן שהילד יושב בה. אזהרה:

  אין להשתמש בנדנדה כתחליף למיטה או עריסה. אזהרה:

מוך למדרגות, ולא על משטח יציב ומישורי, ולא בס הנדנדהיש למקם את  :אזהרה
  על משטחים מוגבהים כמו שולחנות או כסאות.

ממקורות אש או חום כגון  הנדנדהלמניעת סכנת אש, יש להרחיק את  אזהרה:

יש להרחיק סוללות מהישג ידם של ילדים. אין להטעין סוללות שלא אזהרה: 
ימנע מיועדות לטעינה, ולזרוק סוללות משומשות בפח אשפה יעודי למחזור. כדי לה

  חסון.דליפת סוללות יש להוציאם לפני האמ
  תנורי חשמל וגז, או אש גלויה.

  .בתא הסוללותסוללות ישנות וחדשות  למקםאין אזהרה: 

  אין לנסות להטעין סוללות שאינן נטענות. אזהרה:
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  יש להוציא סוללות נטענות מהנדנדה לפני הטעינה.אזהרה: 

  בלבד.מבוגר  על ידיטעינת הסוללות תעשה אזהרה:

יש למקם את הסוללות בנדנדה בהתאם לקוטביות המצויינת בתא  אזהרה:
  הסוללות.

  אין להשתמש בסוללות משומשות. אזהרה:

  אין לגרום לקצר חשמלי בספק הכוח. אזהרה:

  יש להחליף את הסוללות כאשר ביצועי הנדנדה נחלשים. אזהרה:

  יש להרחיק את הסוללות מהישג ידם של ילדים. אזהרה:

יש לוודא באופן שוטף את תקינותו של ספק הכוח וחלקיו. אין להשתמש  רה:אזה
  בספק אם התגלה בו פגם, או קרע בחוט, או חלק חסר.

  יש להשתמש אך ורק בספק הכוח המצורף. אזהרה:

  מגש הפעילות אינו ידית הרמה ,אין להרים את הנדנדה ממגש הפעילות. אזהרה:

חשמליים האלקטרונים והרכיבים ב צמאיאסור לטפל או לתקן באופן עאזהרה: 
  במכשיר.

או שנתגלה בה פגם, או במידה והנדנדה ניזוקה, אין להשתמש בנדנדה  אזהרה:
  ., או שיש בה חלק רופףחלק חסר

  אין להשתמש בחלקי חילוף שלא אושרו על ידי היצרן או המפיץ. אזהרה:

את קשת יר לקשת פעילות: כדי למנוע פציעה עקב הסתבכות יש להסאזהרה: 
  ., או לשבת בכוחות עצמועל ברכיואו להתרומם על ידיו  מסוגלכאשר הילד  הפעילות

  חלקי הנדנדה:
 ידית. .1
 בסיס הנדנדה. .2
 גלגלים. .3
 ריפוד רצועת המפשעה. .4
 ריפוד המושב. .5
 יחידת התפעול האלקטרונית. .6
 כפתור התאמת הידית. .7
 יחידת הנדנוד. .8
 כפתור התאמת זוית המושב. .9

  –לא מצורפים לכל הדגמים) ( אביזרים נילווים
  צעצועים

  תוספת ריפוד לתינוק
  כרית ראש

  .EN 16232:2013וכן  EN 12790:2009הנדנדה עומדת בתקנים הארופאים 
  הרכבת הנדנדה:

  .1הבסיס, החלק העליון, המושב וספק הכוח, מתוארים באיור  –ארבעת חלקי הנדנדה 
  .2-3איורים  –החלק העליון מקובע במקומו חבר את החלק העליון לבסיס. תישמע נקישה המאשר ש
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העבר את הידית למצבה העליון וחבר את המושב למקומו. תישמע נקישה המאשרת שהמושב מקובע 
  .4-5במקומו איורים 

  .6לניתוק המושב יש ללחוץ על הכפתור שמתחת לידית ולהרים את יחידת המושב. איור 
  השימוש באבזם:

  .7יש ללחוץ על כפתור האבזם. איור  לניתוק חגורות הבטיחות מהאבזם
 לחגירת הילד יש להתאים את אבזם רצועת כתף ימין לאבזם רצועת מותן ימין ולהשחילם יחד לאבזם

  .8רצועת המפשעה. יש לחזור על הפעולה עם רצועות צד שמאל. איור 
רצועות  ניתן להדק את רצועות הכתפיים על ידי הזזת האבזם הממוקם על כל רצועת כתף. להידוק

א להמותניים יש למשוך את קצות הרצועות. שים לב שרצועות הבטיחות תהיינה הדוקות לגוף הילד אך 
  .9לוחצות. יש לוודא שהרצועות אינן צולבות, או מסובבות, או מפותלות. איור 

  כיוון גובה רצועות הכתפיים:
 מפשעה,העות יש לנתק אותן מאבזם ניתן לכוון את רצועות הכתפיים לשני מצבי גובה. לשינוי גובה הרצו 

 להשחיל כל רצועה החוצה אל מאחורי גב המושב ולהשחיל כל רצועה בחזרה פנימה בגובה הרצוי. יש
ים לוודא ששתי הרצועות מושחלות דרך החריצים המקבילים ושהן לא מסובבות או מפותלות. חשוב להתא

  .10-12ה רצועות הכתפיים לגובה כתפי הילד, לנוחות ישיבה מירבית. איורים את גוב
  סיבוב המושב:

וי כיוון הרצמה או שמאלה. יש להטות את המושב הניתן לסובב את יחידת המושב כך שתפנה ימינה, קדי
  .13עד שינעל במקומו. איור 

  השימוש בגלגלים:
הטות מאחור. יש לאחוז בחלקה העליון של הנדנדה, ל ניתן להזיז את הנדנדה בעזרת הגלגלים הממוקמים

  .14אותה מעט לאחור ולהזיזה. שים לב שאין להזיז את הנדנדה כאשר הילד יושב בה. איור 
  השימוש ביחידת המושב כטרמפולינה:

ת, יציב ומישורי, ולא בסמוך למדרגויש לנתק את יחידת המושב מהנדנדה ולהניח אותה על גבי משטח 
ת רק לאחר שהטרמפולינה ממוקמת, ניתן להושיב א טחים מוגבהים כמו שולחנות או כסאות.ולא על מש

  .15הילד. לעצירת נדנוד הטרמפולינה יש למשוך את הבלם הממוקם על בסיסה מאחור. איור 
  כיוון זוית משענת הגב:

נת למעלה למשענת הגב שלושה מצבים. לשינוי זוית משענת הגב יש ללחוץ על הכפתור שמאחורי המשע
  .16ולמשוך או לדחוף את המשענת לזוית הרצויה. איור 

  ידית הנדנדה:
 ידיה.צלידית שני מצבים. ניתן לשנות את מצב הידית על ידי לחיצה בו זמנית על שני הכפתורים שמשני 

  .17איור 
  יחידת ההפעלה האלקטרונית:

לט וו 1.5לקליין לא נטענות של להפעלת הנדנדה ללא חיבור ישיר לחשמל יש להשתמש בארבע סוללות א
ת א. שים לב שאין להשתמש בו זמנית בסוגים שונים של סוללות. להתקנת הסוללות יש לפתוח Dבגודל 

תא הסוללות שמאחורי יחידת ההפעלה של הנדנדה ולהכניס את ארבעת הסוללות בהתאם לקוטביות 
וי, כפתור הגברת או הדלקה וכיבור כפתה כפתורי הפעלה לנדנדה. ש. ישנם שי18-19המצוינת. איורים 

פתור הנמכת הצליל, כפתור הפעלה לצילי טבע, כפתור כיוון מהירות הנדנוד, כפתור הפעלת המוזיקה וכ
  השתקה.

  השימוש בנדנוד:
להתקנת  .Dוולט בגודל  1.5להפעלת הנדנוד יש להשתמש בסוללה אחת של אלקליין לא נטענת של 

ללה שמאחורי יחידת הנדנוד המותקנת בחזית המושב ולהכניס את הסו הסוללה יש לפתוח את תא הסוללות
שה כפתורי הפעלה לנדנוד. כפתור להגברת קצב . ישנם שלו20-21בהתאם לקוטביות המצוינת. איורים 

  הנדנוד, כפתור להנמכת קצב הנדנוד וכפתור כיבוי.
  השימוש בספק הכוח:

לות ר ספק הכוח בשימוש, החיבור החשמלי של הסולהמוצר אינו טוען באופן אוטומטי את הסוללות. כאש
  .22-23מנותק. איורים 

  אין להשתמש בנדנדה ליד מקור מים או לחות, כגון חדר אמבטיה, בריכה, או כיור.
  אין להשתמש בספק הכוח אם הוא נרטב, נפל או נפגם.

  יש להגן על הכבל החשמלי כך שלא ידרכו עליו או שרהיטים ימחצו אותו.
  ר על ספק הכוח הרחק מהישג ידם של ילדים.יש לשמו
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  אין לחבר לספק הכוח כבל חשמלי מאריך.
  יש להשתמש בספק הכוח המסופק עם המוצר ולא בתחליף שאינו מאושר על ידי היצרן או המפיץ.

  אביזרים נילווים (לא מצורפים לכל הדגמים):
  .24נוק וכרית ראש. איור לחלק מהדגמים מצורפים צעצועים לחיבור לידית, תוספת ריפוד לתי

  חיבור הצעצועים לידית:
  .25ניתן לחבר את הצעצועים ללולאות הקיימות על הידית. איור 

  השימוש בתוספת הריפוד:
תוספת הריפוד מיועדת לישיבה נוחה יותר לתינוקות קטנים. יש להשחיל את רצועות הבטיחות דרך 

לות . יש לשים לב שהרצועות שהושחלו אינן מפות26החריצים המתאימים בריפוד הנוסף, כמתואר באיור 
  או מסובבות.

  השימוש בכרית הראש:
כרית הראש מיועדת לשימוש לתינוקות קטנים, לתמיכה נוספת של הראש. יש להשחיל את רצועות 
 הכתפיים דרך החריצים שבכרית הראש. יש לשים לב שהרצועות שהושחלו אינן מפותלות או מסובבות.

  .27איור 
  הריפוד:הסרת 

תחילה יש לנתק את הרצועות מהאבזם ולהשחיל החוצה את הרצועות מכרית הראש ותוספת הריפוד. 
  .28-29איורים 

  .30יש לנתק את הלחצנים המחברים את הריפוד מסביב למושב. איור 
  .31לאחר שהריפוד מופרד מהכסא, יש להשחיל את רצועות הבטיחות מחוץ לריפוד.איור 

  .32הריפוד מהכסא. איור  כעת ניתן להסיר את
  ניקוי ותחזוקה:

 חומריבניתן לכבס את הריפוד ידנית, במים קרים עם סבון עדין. אין לכבס במכונת כביסה, אין להשתמש 
  .אין להשתמש בחומרי הלבנהוניקוי חריפים 

  יש ליבש בפרישה בצל. אין ליבש במייבש כביסה, אין לגהץ.
  לית לחה עם סבון עדין וייבש היטב בעזרת מטלית יבשה.ניתן לנקות את שאר חלקי הנדנדה במט

סר. חיש לוודא באופן שוטף שהנדנדה תקינה ושלא נתגלו בה פגמים, או שברים, או קרעים או שחלק בה 
  ה פגומה, או שנתגלה בה שבר, או קרע, או שאחד מחלקיה חסר.דאין להשתמש בנדנ

אותה במקום יבש  ןממנה את הסוללות ולאחסכאשר אין משתמשים בנדנדה לאורך זמן, יש להוציא 
  ומוצל, הרחק מהישג ידם של ילדים.

  


