
 

                       

 

 הוראות הפעלה למתקן מתנפח לילדים :

 המתקן שאנו מספקות הוא באיכות גבוהה ביותר ועומד בתקנים המחמירים בעולם.

כמובן שבכל פעילות פיזית קיימת סכנה של פגיעה אבל הקפדה על הוראות בטיחות תאפשר לילדכם שעות רבות של הנאה בטוחה 

  חיוכים מקפציםוהמון 

 בטיחות הילדים קודמת לכל , לכן אנא קראו את הוראות הבטיחות וההפעלה בשלמותן לפני השימוש במתקן !

 מבוגר בלבד . התקנת המתקן חייבת להיעשות ע"י אדם ◦

 השימוש במתקן תחת פיקוח תמידי של אדם מבוגר . ◦

 המפוח : 

 המפוח המנפח את המתקן הינו מכשיר חשמלי לכל דבר ויש להתייחס אליו ככזה. הוא עומד בתקנים המחמירים בעולם. .1

רטיבות למניעת סכנת קור המפוח צריך לעמוד על משטח ישר , יציב ויבש . אין להשכיבו ויש להרחיקו מחול או מכל מ .2

 התחשמלות.

 את המפוח יש לחבר לשקע חשמלי תקני ומוארק. .3

 לפני החיובר לחשמל.  OFFיש להקפיד על כך שמתג ההפעלה הוא במצב סגור  .4

 יש להרחיק את הילדים מאיזור המפוח  .5

 ניפוח המתקן אורך כדקה ויש להרחיק את הילדים ממנו בעת ניפוחו. .6

 

 . 7 – 3נו מגיל גיל מומלץ לשימוש המתקן הי ◦

 ק"ג . 00-כמות ילדים מקסימלית בתוך מתקן הינה כחמישה ילדים במשקל כולל של כ ◦

 אין לצופף את הילדים במתקן ככל שגיל הילד עולה יש להקטין את כמות המשחקים. ◦

באיזור פתח אין לשבת לשכב או לעמוד על צידו החיצוני של המתקן ורצוי שילדים שממתינים לתורם יחכו בחלקו הקדמי  ◦

 הכניסה למתקן.

 הוראות הפעלה : 

 את המתקן יש לפרוש בשטח נקי מאבנים וחפצים חדים . אנו מבקשות מאוד להקפיד להניח את המתקן ע"ג המחצלת שסיפקנו .  .1

 המתקן מגיע עם יתדות ובתחתיתו יש לולאות, רצוי לקבע אותו לקרקע בעת שימוש על חול או דשא. .2

רכו כמטר . יש לחברו לחלקו העליון של המפוח ולהקפיד על כך שהשרוול ישר לחלוטין כדי לאפשר זרימה למתקן שרוול ניפוח שאו .3

 חופשית של אוויר . 

 והמתקן מוכן לשימוש ברגע שהוא מנופח .  ONיש להעביר את מתג המפוח למצב הפעל  .4

 המפוח חייב לעבוד בכל זמן השימוש! .5

 הוראות קיפול ואיחסון : 

 הילדים מחוץ למתקןנא לוודא שכל  .1

 כבה את המפוח ונתק אותו מזרם החשמל .2

 שחרר את שרוול האוויר מפתח המפוח והוצא את יתדות הקיבוע לאדמה. .3

 דקות. 5-זמן יציאת האוויר כ –תן לאוויר לצאת מהמתקן  .4

 השני.ס"מ ואח"כ לשניים כשצד מקופל אחד מונח על  22-קפל אותו פעמיים לאורכו מכל צד קיפולים ברוחב כ .5

 גלגל את המתקן בצורה מהודקת לכיוון שרוול האוויר , פעולה זו תגרום לשארית האוויר לצאת ממנו . .6

 הכנס את המתקן המגולגל לתיק האחסון ושמור אותו במקום יבש ומאוורר.  .7

 המתקן חייב להיות יבש לחלוטין לפני שאורזים אותו כדי שלא יעלה עובש . .8

 ניתן לנקותו רק במטלית לחה או מגבונים.אין לשטוף את המתקן עם מים ,  .9

 



 

                       

             

 

 תנאי השכרה 
 

 כי טרם הועבר המוצר לשוכר הוא נבדק על ידה ונמצא ראוי לשימוש וללא תקלות . /תמתחייב /החברההמשכיר 

  כל המוצרים המתנפחים עומדים בתקני הבטיחות המחמירים בעולםEN71,ROHS,GS,CE,EMC . 

 במכון התקנים הישראלי. המפוחים עברו בדיקה 

  . אחריות התפעול של המוצרים הינם על השוכר בלבד 

 , השוכר מתחייב לנהוג במוצרים ע"פ הוראות הבטיחות והשימוש שנמסרו לו בעת קבלת המוצרים                                                     
 ולא לעשות כל שימוש חורג במוצרים שיש בו כדי לגרום נזק למוצר .

 .השוכר מתחייב ליידע את החברה על כל נזק או תקלה או בעיה במוצר שהתרחשו במהלך התקופה בה היה המוצר ברשותו 

  מהחברה.אשר ישמש כעירבון עבור המוצרים אותם קיבל ₪  5,000השוכר יפקיד בידי החברה צ'ק פיקדון ע"ס 

 .החברה מתחייבת כי לאחר קבלת המוצר חזרה ובדיקת תקינותו על אביזריו והציוד הנלווה לו , תחזיר החברה את צ'ק הפיקדון 

  השוכר מתחייב לשאת בעלות המוצר אותו קיבל לידיו לפי מחיר השוק ביום ההשכרה במקרה של נזק בלתי הפיך למוצר כתוצאה משימוש
מקרה של שבר או קלקול הפיך אשר נגרם למוצר השוכר מתחייב לשאת בכל עלויות תיקון הנזק כפי שיקבע ע"י בלתי סביר . כמו כן , ש

 הספק/מעבדה.

  ידוע לשוכר  במסגרת הסכם זה , כי במידה ונתגלו ליקויים במוצרים , לא עבד/פגם טכני וכדו' לא תהיה החברה מחויבת לשפות                       
 א בסך התשלום ששולם בגין ההשכרה בלבד, למעט ובכפוף לשיקול דעתה של החברה.את המשכיר , אל

  שעות לפני 24מערך ההזמנה , ביטול הזמנה  50%יחויב השוכר ב –שעות / פחות לפני האירוע  72ביטול הזמנה                                
 .יטול( מערך ההזמנה )זאת רק במקרה של ב 100%-האירוע יחוייב השוכר ב

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חתימת השוכר _____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


