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 לוח קליעה

 
 

 Pollitosהכירו את סל הקליעה של  
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? 

פרסו את כל החלקים על משטח נקי ומרופד, שימו לב כי לשער יש צד קדמי חלק יותר עם שני עיגולים גדולים וכי  •

החלקים אותם קיבלתם הם על פי ההזמנה באתר, ייתכן וישנם חלקים *  לרגל ימין. Bלרגל שמאל ו Aהרגליים מסומנות ב

 מהמוצר. אשר מופיעים בעלון אך אינם חלק 

העמידו את השער עם הפנים אליכם והכניסו את הברגים של הרגלים אל החורים שבשער, שימו לב כי החלק הארוך של   •

 בצד ימין. Bנמצאת בצד שמואל והרגל עם סימון  Aהרגל פונה אליכם וכי הרגל עם סימון 

 .קליקים  3הישמע ע"י מברג האומים עד מהחלק הקדמי של השער אומי פלסטיק   4הדקו בעזרת  •

קחו את לוח המייצב והכניסו אותו לחורים בחלק האחורי של הרגליים, שימו לב כי הקשת פונה כלפי מעלה והכוכבים  •

  פונים אליכם והדקו בעזרת שני אומי פלסטיק.
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קחו את שני חלקי המוט המתכוונן וחברו אותם בעזרת הברגים הקצרים, אחד מכל צד, הדקו בעזרת מברג   •

 ס )לא מצורף בערכה(. פלו

 ים נמצא שלושת המלבנים הגדולים מאחורה, שימו לב כי השער  חלקו העליון של  חברו את המוט המורכב אל •

 למעלה והדקו בעזרת הבורג הארוך עם מברג פלוס.

  הכניסו את וו הקליעה אל הריבוע בחלקו העליון של השער והדקו בעזרת פקק פלסטיק עם היד. •

 טבעת הסל אל לוח הקליעה והחזיקו את לוח הקליעה צמוד למוט המתכוון בגובה הרצוי.כניסו את ה •

  הדקו את בעזרת פקק פלסטיק מצידו השני של המוט. •

קליפסים במגרעות שבחלקו  3קליפסים אל המגרעות שבחלקו הפנימי העליון של השער, חברו   4חברו  •

 גל. קליפסים במגרעות של כל ר  2העליון של המוט האחורי ו

 שמחוברים אל השער.קליפסים שבקחו את רשת הכדורגל וחברו את הלולאות שבחלקה העליון אל הווים  •

 מתחו את הרשת אחורה אל הקליפסים שעל המוט המייצב ולאחר מכן אל הקליפסים שברגליים.  •

  החזק את רשת הכדורסל כשחלקה הלבן כלפי מעלה וחבר את הלולאות אל המגרעות שבחלקו הפנימי של •

  טבעת הקליעה, שימו לב יש לולאות כמספר המגרעות ולכן יש לעבוד על פי הסדר באותו כיוון.

 הכניסו סוללות אל תיבות הנגינה והכניסו אותם אל המקומות המיועדים לכך במוט המתכוונן.  •

  ת.והמצורפ ת ו הדביקו את המדבקות על פי התמונ  •
 

 

 הוראות בטיחות
הוראות הבטיחות ולהשתמש במוצר רק לשימוש אליו הוא מיועד. ההוראות נכתבו בכדי להגן עליכם  חשוב לקרוא בעיון את 

 ועל התינוק שלכם. 

 . במתקן  משתמשחשוב לשמור על קשר עין עם התינוק בכל זמן שהוא  .1

 הקפידו כי הסביבה של המתקן פנויה מחפצים העלולים ליפול או לפגוע בילד בזמן שימושו במתקן.  .2

 ונקי.יציב על משטח ישר  המתקןתמיד הניחו את  .3

 הרחיקו את הילד מאזור הרכבת המתקן לפני שהוא מוכן. .4

 ממקורות אש או חום, הוא עלול להתעוות.  המתקןחשוב להרחיק את  .5

 לפני השימוש, במידה ומצאתם פגם או נזק כלשהו אין להשתמש במוצר.   המוצר חשוב לסרוק טוב את  .6

 וש מסחרי. המוצר אינו מיועד לשימ .7

 

 אחריות
 במהלך תקופת האחריות של המוצר נדאג לספק לכם חלופות למוצר ללא עלות, במידה והבעיה היא פגם של היצרן במוצר.

 תקופת האחריות הינה שנה מיום הקניה, בהצגת חשבונית ועלון אחריות זה.

 אלו התנאים בהם האחריות מאבדת מתוקפה: 

 ית. בלאי סביר של המוצר, התיישנות טבע .1

 נזק משימוש לא לפי הוראות היצרן או שימוש למטרה שונה. .2

 שבר שנעשה מנפילה/זריקה של המוצר.  .3

 אם יש לכם שאלות לגבי המוצר או האחריות, צרו איתנו קשר ונשמח לעזור. 
 

 יש לנו עוד כמה מוצרים שיכולים לעניין אתכם: 

 

 

 

 *התמונות בעלון זה להמחשה בלבד 


