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הוראות שימוש וטיפול 

אזהרה: לשימוש מגיל לידה עד 11 ק"ג.
אזהרה: אי קיום ההוראות עלול לגרום לפציעות חמורות ומוות.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.
אזהרה: יש להפסיק את השימוש במוצר במידה והילד מסוגל   

להתרומם בכוחות עצמו או לטפס.  
אזהרה: יש להשתמש בחגורת הבטיחות בכל עת.
אזהרה: אסור לשימוש לתינוק מתחת ל-2.5 ק"ג. 

אזהרה: הנדנדה אינה מיועדת לשימוש לילדים מעל משקל 11 ק“ג.
אזהרה: יש לוודא שכל חגורות הבטיחות מותאמות לילד כראוי.

אזהרה: הרכבת הנדנדה תעשה על ידי מבוגר בלבד.
אזהרה: חוטים יכולים לגרום לחנק. אין להשאיר חפצים עם חוטים  

באזור הנדנדה.  
אזהרה: אין למקם את הנדנדה באזור חוטי חשמל, וילונות וחוטי   

טלפון.  
אזהרה: יש להרחיק סוללות מהישג ידם של ילדים. אין להטעין   

סוללות שלא מיועדות לטעינה, ולזרוק סוללות משומשות    
בפח אשפה יעודי למחזור. כדי להימנע מדליפת סוללות יש    

להוציאם לפני האחסון.  
אזהרה: מוצר זה אינו מיועד לשימוש מסחרי.

אזהרה: אין להזיז את הנדנדה בזמן שהילד יושב בה.
אזהרה: חובה להשתמש במשטח שטוח בלבד.

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש, 
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.

אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

חשוב: שמרו לשימוש עתידי
קראו בקפידה!



2

אזהרה: הנדנדה לא עוצבה למצב שינה. במידה והילד זקוק למנוחה,  
מומלץ להעביר אותו לעריסה או למיטת תינוק.  

אזהרה: הנדנדה אינה מיועדת לשימוש לילדים מעל גיל 36 חודשים  
                      עקב מבנה הנדנדה.

אזהרה: אין להשתמש בנדנדה עם יותר מילד/ה אחד בו זמנית.
אזהרה: אין לערבב סוללות ישנות וחדשות במכשיר.

אזהרה: אסור לקצר במסוף הספק.
אזהרה: יש להוציא סוללות נטענות מהנדנדה לפני הטעינה.

אזהרה: טעינת הסוללות תעשה על ידי מבוגר בלבד.
אזהרה: מגש הפעילות אינו ידית הרמה, אין להרים את הנדנדה   

ממגש הפעילות.  
אזהרה: אין לפתוח רכיבים אלקטרונים וחשמליים במכשיר.

אזהרה: יש להרחיק את המשחק מחומרים דליקים, מאש או   
מוצרי חשמל המגיעים לטמפרטורות גבוהות בעת     

השימוש בהם.  
אזהרה: אין להשתמש בנדנדה בעליות או בירידות.

אזהרה: אין לתלות על צוואר הילד מוצרים על חוטים או על הנדנדה.
אזהרה: במידה והנדנדה ניזוקה, אין להשתמש בה.

אזהרה: לקשת פעילות: כדי למנוע פציעה עקב הסתבכות יש להסיר  
צעצוע זה כאשר הילד מתחיל להתרומם על ידיו ועל ברכיו.  



3

חלקי הנדנדה

תוספות ( בחלק מהדגמים בלבד!)

הכנת מושב הנדנדה ויחידת הרטט

2

מושב הנדנדה

רגל מושב טרמפולינה רגל מושב טרמפולינה

מוט רגליים קדמיות

REAR
REAR

מוט רגליים אחוריות

קשת פעילותצעצועי פעילות

צעצועי הזזה

ריפוד תומך ראש

ריפוד תומך לגוף התינוק

מוט רגליים

יחידת הרטט

יחידת הפונקציות

מוט גמיש

מגש

FRONT FRONT

בסיס רגליים קדמיות

מוט תלייה

פין

בורג יחידת 
 2x רטט

בורג מוט רגל 
 2x קדמית

2x רגליים קדמיות

2x רגליים אחוריות

1

2X

הסר את החלק התחתון של 
כרית המושב, הצמד את יחידת 

הרטט למרכז המוט המעוגל 
בקדמת המושב וחזק את 2

הברגים עם מברג.
החזר את ריפוד המושב.



”קליק“
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חיבור המגש

 רגליים של מושב הטרמפולינה

3

45

8

7 6

לחץ על ידית ההידוק 
והורד את המושב למנח 

הנמוך ביותר לפני חיבור המגש.

יש ליישר את המגש בצמוד למושב הנדנדה ולחבר 
את המגש בעזרת פין ,לסובב ולהדק. 

”קליק“

”קליק“

10
”קליק“

9

הכנס את המוט הגמיש לחריצים המיועדים בשני הצדדים, 
בחלק האחורי של המושב.

לסגירה - סובב את 
המגש כלפי מטה
הצמד לצד השני 

של מושב הנדנדה.

לפתיחה- הרם צד 
זה של המגש.

הפוך את המושב כלפי מטה הכנס את צינור הרגל לתוך 
החור בבסיס הנדנדה, הדק עד הישמע הקליק. חזור על 

הפעולה בצד השני.
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ריפוד הכיסא

111213
”קליק“ ”קליק“

יש לחבר באמצעות תופסן הפלסטיק 16
את הריפוד לתחתית כרית המושב עד 
הישמע הקליק, יש לחזור על הפעולה 

בשני צדדי המשענת.

 יש לסגור את אבזמי התיקתק.15

הכנס את מוט הרגליים לתוך החור המיועד ברגלים בשני צדדי הנדנדה, עד הישמע הקליק.

14

”קליק“

יש להפוך את מושב הנדנדה ולמקם 
את אבזמי הסגירה מעל המוט הגמיש 

בגב המושב.

”קליק“
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2021

2324

22

יש לחזור על הפעולה גם ברגל השנייה.

”קליק“

”קליק“

 רגליי הנדנדה -  רגליים אחוריות

 רגליי הנדנדה -  רגליים קדמיות

2X

רגליות קדמיות עם 
כפתורים כפולים.

יש להכניס את הרגליים 
הקדמיות לחור בבית 
הסוללות לפי מיקום 

החריצים, הכפתורים חייבים 
להיכנס לחריץ המיועד - 

עד הישמע הקליק.

”קליק“
”קליק“

17

2X

1819

רגליים אחוריות עם 
כפתור אחד.

יש להכניס את הרגליים האחוריות לחור בבית הסוללות לפי 
מיקום החריצים, הכפתור חייב להיכנס עד הסוף - עד הישמע 

הקליק.

יש להטות את הרגל כלפי 
חוץ עד שהתופסן נתפס 

בחריץ.

לתשומת ליבך: יש לחזור ולוודא שהרגליים מחוברות בבטחה, יש לסובב את הרגליים במקום 
כדי לוודא שהן יציבות.



2X

7

25

3132

יש למקם את בסיס 
הרגליים הקדמיות עם 

הכיתוב ”Front“ בחזית 
מוט הרגליים הקדמיות.
הצד של הכיתוב צריך 

להיות מופנה כלפי הרצפה.

יש לחזק את 
בסיס הרגל למוט

בעזרת מברג.
יש לחזור על 

פעולה בשני צדדי 
הנדנדה.

יש למקם את מוט הרגליים האחוריות 
בהתאמה בתחתית מוט הנדנדה 

ולהדק עד הישמע הקליק.
יש לוודא שכל חלקי מסגרת 
הנדנדה מותקנים במקומם 

ומהודקים כמו באיור.

יש להצמיד את מוטות התלייה למקום 
החיבור בבית הסוללות ולהדק עד 

הישמע הקליק.
יש למשוך בחוזקה ולוודא שהמוטות 

מהודקים ומאובטחים במקומם.

28

”קליק“

מוט רגליים אחוריות

מוטות תלייה

מוט רגליים קדמיות

26

FRONT 2

FRONT 1

FRONT 1FRONT 2

27

FRONT 2

FRONT 1

FRONT 1FRONT 2

29

REAR
REAR

30
”קליק“

Rear 3Rear 4

”קליק“

יש למקם את מוט הרגליים 
בהתאמה בחזית מוט 

הנדנדה ולהדק עד הישמע 
הקליק.

יש לוודא שכל חלקי מסגרת 
הנדנדה מותקנים במקומם 

ומהודקים כמו באיור.
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 לתשומת ליבך: בסיום יש לוודא שוב שהנדנדה הורכבה היטב.

חיבור הנדנדה

התאמת מושב הנדנדה

34 33

”קליק“

35

36

37

הרם את הנדנדה בשתי ידיים, הנח מעל הדיסקיות פלסטיק בצידי הנדנדה, החלק ונעל אותה. 
יש לוודא שמשענת הנדנדה מורמת. כדי לשחרר את נדנדה יש להרים את הידיות בשני הצדדים 

בו זמנית. אין להרים את הנדנדה ביחד עם המגש.

למושב הנדנדה שלושה מצבים,
לחץ על הידיות העגולות כדי 

להוריד או להרים את המושב.
יש להתאים את מצב המשענת 

משני הצדדים.

מצב טרמפולינה - כדי לעבור למצב טרמפולינה יש למשוך את
הידיות למעלה על מנת לשחרר את מושב הנדנדה ולמקם על 

הרצפה.

על מנת לעלות את משענת הגב יש להרים את משענת הגב 
למצב הרצוי.
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חגורת בטיחות

40

4344

42 41

התאמת חגורת הבטיחות בשלבים.

קשת הפעילות

393X
יש לחבר את צעצועי הפעילות ולוודא שהצעצועים מחוברים 

היטב ע"י ניסיון הזזתם.

אזהרה: כדי למנוע נפילה או החלקה מהנדנדה, יש לחגור את 
הילד בכל עת.

38

”קליק“

מחבר

יש לחבר את קשת הפעילות למחבר שבזרועות הנדנדה, 
עד הישמע ה"קליק". 
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45

46

47

התאמת מערכת החגורות על ידי החלקת לולאת החגורה 
למעלה ולמטה. יש לחזור על אותה פעולה בצד השני.

יש לוודא שהרצועות מושחלות בגובה זהה בשני הצדדים 
במעברי הרצועות (כמו באיור).

יש לוודא שרצועות הכתפיים מונחות על כתפי הילד, שהן מתוחות 
ולא מסובבות.

הפעלת הנדנדה

אזהרה: כדי למנוע נפילה או החלקה מהנדנדה, יש לחגור את 
הילד בכל עת.

בנדנדה קיימים שישה מצבי מהירות.
כדי להפעיל את הנדנדה יש ללחוץ על כפתור ה-  ON/OFF או ללחוץ ישירות על 

המהירות הרצויה.
במידה והנדנדה נעצרת בזמן פעילות, יש לכבות, להמתין 3 דקות ולהפעיל מחדש.

בעת לחיצה על כפתור ה- ON/OFF הנדנדה תתחיל לפעול אוטומטית לפי הגדרת מהירות 
אחרונה שנבחרה.

בעת בחירה במהירות חדשה, לנדנדה לוקח זמן מה כדי להתאים למהירות החדשה.
תינוק קל משקל ושקט יתנדנד גבוה יותר מתינוק במשקל גדול יותר ופעיל יותר.

. ON/OFF -כדי לכבות את הנדנדה יש ללחוץ על כפתור ה



1

4
3

2

5

6
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פונקציות הנדנדה

525354

55

אפשרויות הפעלה:
לחיצה על כפתור

 ON/OFF 
כיבוי או הדלקה או 

לחצני מהירות 
בין 1-6.

ON/OFF  כפתור
כיבוי או הדלקה

בלחיצה על הכפתור, 
הנדנדה תנוע לפי 

המהירות האחרונה 
שהופעלה לפני הכיבוי.

כפתור הפעלת 
המוסיקה. ישנם עשרה 

שירים שונים. 
על ידי לחיצה נוספת 
על כפתור המוסיקה 

ניתן לעבור לשיר הבא.

כפתור כיבוי 
המוסיקה / צלילי טבע.

 כפתורי וויסות הווליום.
ישנם חמישה מצבי שמע.

צלילי טבע - חמישה
צלילי טבע שחוזרים 

על עצמם אחרי 
הצליל ה- 5.

טיימר - יש להפעיל את הטיימר כאשר רוצים לקצוב את זמן פעילות
הנדנדה או שמיעת המוסיקה. 

הנדנדה/ מוסיקה/ צלילי הטבע ימשיכו לנגן עד לחיצה על על 
כפתור כיבוי/ הדלקה או כפתור כיבוי מוסיקה/ צלילי טבע.

שימוש הטיימר לנדנדה - 
לחיצה אחת- נורת המהירות האדומה תהבהב פעם אחת והטיימר יכוון 

ל- 10 דקות. שתי לחיצות- זמן הטיימר יעלה ל- 20 דקות, נורת המהירות 
האדומה תהבהב פעמיים. שלוש לחיצות-  זמן הטיימר יעלה ל-30 דקות, 

נורת המהירות האדומה תהבהב שלוש פעמים.
שימוש הטיימר למוסיקה/צלילי טבע -

הטיימר יכוון ל 10,20,30 דקות בהתאמה למתואר בנדנדה אך הנורה 
לא תהבהב.

פונקציות הכפתורים

1

4
3

2

5

6
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5657

איחסון הנדנדה

משענת ראש (בחלק מהדגמים)

צעצועי הזזה (בחלק מהדגמים)

יש להשתמש עם תומך הראש 
שמסופק עם הנדנדה בלבד, אין 

להשתמש עם משענת ראש 
ממוצר אחר. 

או

5860 59

יש להעמיד את הצעצועים ולחבר את צעצוע הפעילות לחריצים שבצדדי המושב (כמו באיור), 
עד הישמע ה"קליק". יש לוודא שהצעצוע מחובר היטב ע"י ניסיון הזזתו.

61

62

יש ללחוץ על לחצן שחרור, בהתאמה בשני צידי רגלי הנדנדה 
ולקפל.

יש לקפל את המושב ומשענת הגב ביחד.
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הפעלת רטט הנדנדה

• יש לבדוק את תקינות חלקי הנדנדה (ברגים רופפים, ריפוד קרוע וכדומה) ולתקן בהתאם.
• ניתן להסיר את הריפוד ולכבס במים קרים במכונה ללא סחיטה.

• לניקוי חלקי הפלסטיק יש להשתמש בסבון ביתי ומים חמים, אין להשתמש בחומרי ניקוי.
• יש להרחיק משמש ישירה וממקור אש, חשיפת הנדנדה לשמש עלולה לגרום לדהיית 

הריפוד וחלקי הפלסטיק.
• אין לטבול במים או לחשוף ללחות.

ניקוי ואחזקה

פתרון תקלות

64 63

הסר את מכסה הסוללה 
שנמצא מתחת למושב, 

עם מברג.
הכנס סוללות וסגור בחזרה.

כוון למצב הרצוי.

• וודא כי יש סוללות בנדנדה והן מונחות בכיוון הנכון.
• וודא שהילד מונח במקומו במושב.

• במידה ויש קורוזיה בבית הסוללות, יש לנקות עם נייר זכוכית או צמר פלדה.
• מנגנון הגנה מופעל. יש לכבות את המכשיר, לחכות 3 דקות ולהפעיל מחדש את הנדנדה. 

• הסר את הסוללות כדי לאתחל את המכשיר.

במידה והנדנדה אינה מתנדנדת בעוצמה:

• יש לבדוק את כיוונון כפתור המהירות.
• יש לבדוק את עוצמת הסוללות.

• יש לבדוק שאין שמיכה או חפץ כלשהוא שיוצר התנגדות לנדנוד.
• יש לוודא שמשקל הילד לא עולה על 11 ק“ג.

• לוודא שהנדנדה מונחת על משטח קשיח ולא על שטיח רך (יוצר תנועה גבוהה יותר).
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התקנת סוללות

אזהרה: יש לוודא שהילד אינו יושב בנדנדה.
אזהרה: על מנת לוודא את תקינות הצעצוע החלף את הסוללות 

                      כאשר האור כבוי במכשיר.
אזהרה: הכנס את הסוללות בקוטביות הנכונה.

אזהרה: יש להסיר סוללות ריקות מהמתקן.
אזהרה: אין לערבב בין סוללות ישנות וחדשות או סוללות מסוגים 

                      שונים. (רגילות ונטענות).
אזהרה: יש להסיר את הסוללות כאשר המתקן אינו בשימוש לזמן 

                      ממושך.
אזהרה: אין להשליך סוללות לאש.

אזהרה: יש לטעון סוללות רק בהשגחת מבוגר.
אזהרה: אין לנסות להטעין סוללות רגילות.
D(LR20-1.5V) x3  אזהרה: סוג הסוללות

אזהרה: יש להסיר מהמכשיר סוללות נטענות בזמן הטעינה.
אזהרה: אין לקצר את הסוללות.

אזהרה: שימוש לא נכון בסוללות יכול לגרום לדליפות.

• וודא כי המכשיר במצב כבוי.
• פתח את מכסה בית הסוללות ע“י מברג.

• הכנס 3 סוללות D(LR20-1.5V) חדשות לבית הסוללות (לפי האיור) .
• החזר את הכיסוי למקומו והכנס את הבורג חזרה למקומו.

• סוג הסוללות D(LR20-1.5V) x3. הסוללות אינן כלולות.

+ -
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