
לשימוש ביתי בלבד
לשימוש חוץ או פנים

אי שמירה על הוראות אלה עלול לגרום לפציעה
יש להרחיק את המתקן ממקור מים או אש

התקנת המתקן ע"י אדם מבוגר בלבד והשימוש בו תחת פיקוח תמידי של אדם מבוגר
אין להשאיר ילדים במתקן ללא השגחה

לא לשימוש מבוגרים-גיל משתמש מקסימלי 10 שנים
לא מיועד לשימוש מסחרי

לא לשימוש אדם חולה
חשוב לשמור על הוראות ההפעלה וההרכבה למען שמירת אורך החיים של המתקן.

יש להחליף את החלקים הפגומים, לפי הוראות יצרן.

הערכה כוללת:
 מתנפח I מפוח I צינור מים 

יתדות I תיק אחסון

אזהרה
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הוראות הרכבה

1 .יש לפתוח את הקרטון בזהירות ולא ע"י חפצים חדים בכדי לא לגרום לנזק למתקן.
2 .יש להוציא מהקרטון 2 חלקים:

*מפוח
*מתנפח

3 .את המתנפח יש לפתוח לפי הקיפול של המתנפח על גבי משטח ישר ללא בליטות וחפצים חדים.
4 .יש לחבר את שרוול המתנפח (שרוול ארוך נמצא בקצה המתנפח) מעל הפיה של המפוח.

5 .יש לחזק את החבל סביב השרוול על גבי המפוח.
6 .יש לחבר את המפוח לשקע החשמל.

7 .יש ללחוץ על מתג ההפעלה של המפוח.

מתג הפעלה

חיבור לשרוול



8. המפוח יחל בפעולה והמתנפח יתחיל להתמלא באויר.
9. ניתן לעלות על המתנפח רק לאחר שהתמלא באופן מלא.

10. בסיום השימוש יש לפרק את המתקן באופן הבא:
*יש לדאוג שלא יהיה אף משתמש על גבי המתקן

*יש לכבות את המפוח על ידי לחיצה על מתג הכיבוי / הפעלה
*יש לנתק את תקע המפוח משקע החשמל
*יש לנתק את שרוול הניפוח מפתח המפוח

*יש להמתין עד יציאת האויר המתנפח 
*יש לקפל את המתנפח בדומה לקיפול של שק שינה - במידה ומדובר על מתקן מתנפח עם מים, יש לקפל 

אך ורק לאחר ייבוש מלא של המתקן
*יש להכניס את המתנפח המקופל אל התיק הייעודי שמצורף לערכה

הוראות הפעלה

1 .התקנה ופירוק המתקן ע"י אדם מבוגר בלבד
2 .יש להרחיק את המתקן ממים ואש

3 .יש להשתמש במתקן על מתקן ישר ונקי מחפצים חדים
4 .אין לעבור את הגבלת המשקל המומלצת. זה עלול לגרום נזק למתקן או לגרום לפציעה חמורה.

5 .יש להרחיק את הילדים מאזור המפוח
6 .יציאת אויר מהתפרים אינה בעיה כי המפוח עובד בצורה רציפה.

7 .יש לבדוק את המתקן והמפוח מדי פעם כדי לוודא שהם שלמים ותקינים.
8 .אין לגרור את המתקן המתנפח על משטחים קשים ולא חלקים כבטון.

9 .אין להשתמש במתקן ברוחות חזקות או גשם.
10 . יש לאחסן את המתקן והמפוח מתחת לקורת גג כשאינם בשימוש



11. אין לאכול במתקן- קיימת סכנת חנק
12. יש להסיר משקפיים שעונים ותכשיטים לפני הכניסה למתקן

13. אין להתגלגל במתקן
14. יש להימנע מחפצים חדים

15. אין להשתולל במתקן להימנע מהכנסת אצבעות לרשת
16. יש לחלוץ נעליים

17. מתקן קטן עד 2 ילדים, מתקן בינוני עד 3 ילדים, מתקן גדול עד 4 ילדים, משקל מקסימלי לילד 45 ק"ג
18. המלצה: יש למקם את המתקן על משטח מפולס במרחק של 2 מ לפחות מכל מבנה או

מכשול כגון גדר, מבנה חנייה, בית, ענפי עץ התלויים מעל, חבלי כביסה או כבלי חשמל
19. במידה והמתנפח מונח על משטח רך אדמה / חול / דשא, יש לעגן את המתנפח באמצעות

היתדות הנמצאים בתוך הקרטון, יש לחבר יתד בלולאות שנמצאות בקצוות המתנפח ולנעוץ
בשטח.

20. במידה והמתקן המתנפח מונח על משטח משטחי בטון או למשטחי אספלט, או מעל לכל משטח
קשה אחר, יש להניח מתחת למתקן המתנפח ריפוד רך כגון דשא סינטטי או פלציב.

21. המלצה: יש להתקין את המתנפח באזור מוצל.
22. המלצה: יש להתקין את המתנפח כאשר כיוון הגלישה במגלשה איננו בכיוון השמש.

23. יש להציב את העוגנים ישרים במפלס הקרקע או מתחתיה על מנת להפחית את הסיכון להתהפכות
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