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 Pollitosשל הכוננית הכירו את 

ממנו וגם אתם, חשוב לקרוא את  אנחנו בטוחים שהבייבי שלכם יהנה Pollitosשרכשתם את אחד ממוצרי  ודה רבהת 

הוראות ההרכבה והבטיחות כדי שהתינוק שלכם יוכל להנות ממנו בצורה הטובה והבטוחה ביותר. אחרי שתסיימו להרכיב  

 אנחנו ממליצים לשמור את דף ההוראות הזה במידה ותרצו להרכיבו שוב בעתיד.  ,את המוצר

 הכירו את החלקים:

 

 כיצד מרכיבים? 

 ם אחד לשניהם זהי הלוחות הגדולים עם החריטות עליהם,לוחות הצד הם י ומרופד, פרסו את כל החלקים על משטח נק •

 .2ובצד השני  1ה חד מוטבעת הספרשימו לב כי בצד או

 .הלבישו את רגליות הגומי על הבליטות שבתחתית לוחות הצד  •

כז הלוח. שבמרל החורים המרובעים אוהכניסו את מוטות הרוחב על קיר עם הגב הצד  ות לוחאחד השעינו את  •

א פינה של שתי הצלע פונה כלפי מעלה ולבהכנסת המוט  נו משושה, הקפידו כי הצד , המוט הישימו לב

  צלעות.

 

  .מברג האומים  יאומים ע"הדקו בעזרת  •

נסים על החורים המתאימים וכי ת נכ, הקפידו כי המוטולוח צד נוסףשכיבו את הלוח על הגב והניחו מעליו ה •

 .אומים ה. הדקו בעזרת 2פונה אל הצד עליו מוטבע המספר  1צד עליו מוטבע ה

  .רהעמידו את הכוננית חזה •

שבחלקו האחורי של לוח הצד כך   העגולים הכניסו את הברגים של הלוח האחורי אל החורים  •

  בעזרת אומים.ו והדק רת בניהם פינהשנוצ

ברגים של שלושת המדפים אל החורים המתאימים בלוח הצד והדקו עם אומים, הכניסו את ה •

  הצד שבו מוטבעים השקעים פונה כלפי מעלה.שימו לב כי 
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  ים נכנסים לחורים המתאימים. הדקו בעזרת אומים.הצד והקפידו כי הברגים של הלוח האחורי והמדפמניחו לוח צד נוסף ה •

לוח הצד שבצידו השני שלי במתאימים ים העגולהכניסו את המדפים הפינתיים אל החורים ה •

 עזרת אומים.והדקו ב ה פונה כלפי מעלהליד ההברגקטן חור  יש  הצד שבו הכוננית. הקפידו כי

ברגים של המדפים נכנסים אל והקפידו כי הלוח הצד לות אל מע 90רון בהכניסו את לוח הצד האח •

 הדקו בעזרת האומים. .בלוח הצד  החורים המתאימים 

  ות וסדרו אותן על מוטות הרוחב, ניתן להניח את הקופסאות בזוית.אופסהדביקו את המדבקות המצורפות על הק •


