
 הוראות הרכבה 

 תודה רבה על שבחרת לרכוש מאיתנו גדר פעילות לתינוקות וילדים. 

 בעיון את הוראות ההרכבה והאזהרות להרכבה נכונה ובטוחה.  לקרוא נבקש  

Hili's  מוצרים לתינוקות וילדים 

 : המוצרמרכיבי 

 לוח משחקים            שער משחקים                     פנל 

 

 : המוצרהרכבת 

 חיבור הפנלים נעשה על ידי חיבור זכר ונקבה 

 

 

 אזהרה: בחיבור הפנלים היזהר/י על אצבעותיך. 

 פרט נעילת השער                                                   המוצר הסופי

 

 פתוח                      נעול                                                               

 



 מוצר והרכבת ה לשימוש הוראות בטיחות 

 )גדר פעילות לילדים ותינוקות(   שימוש בטוח במוצרו  להרכבה את הוראות הבטיחות  בעיון  יש לקרוא

 ילד/ה בזמן ההרכבה  /  יש להרחיק מהתינוק/ת ר על ידי מבוגר בלבד!צהרכבת המו -

על המבוגר    ,בעת השימוש על המבוגר לשמור על קשר עין רציף עם התינוק/ת / ילד/ה  -

 בשדה הראייה שלו יימצא ה /להקפיד שהתינוק/ת ילד 
, אין למקם על משטח רך שהמוצר עלול למעוד  במשטח מישורי בלבד  המוצריש למקם את  -

 ממנו
 בחיבור הפנלים היזהר/י על אצבעותייך  -
 אל תאפשר/י לתינוק/ת לילד/ה להישען או לטפס על הגדר  -
ילד/ה להכניס את רגליהם / ידיהם לחיבור בין הפנלים והחיבור של   / אל תאפשר/י לתינוק/ת  -

 הפנלים לרצפה 
 במידה ולא הצלחת יש לנסות לחבר בזווית שונה  , אל תחבר/י פנל אחד לשני בכוח -
ממקורות אש, מקורות חמים אשר עלולים להמיס את פלסטיק הגדר   מוצר יש להרחיק את ה -

ודהיית    כדי למנוע את פריכות הפלסטיק מוצל יש למקם את הגדר במקום   או לגרום לפציעה. 

 הצבע 
 מוצרבהחלקים השונים ו הספוגים  ילד/ה לנשוך ו/או להכניס לפיו אתאל תאפשר לתינוק/ת  -
 למקם את נעילת השער כלפי חוץ הגדר   הקפידי/הקפד -
 שום אביזר/מוצר מסוכן שעלול לגרום לפציעות  מוצר אין לתלות על ה -
חלק פגום אין להשתמש במוצר ויש  ני. במידה ומצאת לפני השימוש יש לוודא שהמוצר תק -

  Hili'sללפנות  

 

 חריות א
 שנים אחריות  3לות שלנו יש  על הגדרות פעי 

 לאחר הרכישה, לתת את השירות הטוב ביותר! אנו תמיד כאן בשבילכם, גם  

למשך תקופת האחריות, אנו נחליף כל חלק שיימצא פגום אשר יוכח כי נפגם בשימוש ראוי  

 וסביר. 

 במידה והנזק נגרם משימוש לא סביר במוצר, הלקוח יוכל לרכוש את חלקי החילוף. 

 אנו נדאג לשלוח חלקי חילוף על חשבוננו.   -בשנת האחריות הראשונה  

 חלקי חילוף ישלחו על חשבון הלקוח או יאספו על ידו.   -מעבר לשנת האחריות הראשונה 

ובחרתם למקם את המוצר בתנאי חוץ יש   במידה - אין אחריות על נזקי מזג אוויר בתנאי חוץ 

 לקחת בחשבון דהייה של הצבע ופריכות של החומר. 

 תנאים מונעים להכרת האחריות מטעם הספק: 

 בלאי שימוש הנובע מגיל המוצר -
 ש כמפורט בהוראות השימו  הנגרם על ידי שימוש לא נכון במוצר פגם  -

 

 


