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יבואן מורשה ובלעדי 

טרמפולינה / נדנדה חשמלית

הוראות הרכבה, שימוש והפעלה



תודה שרכשתם את טרמפולינת רונבי
לשימוש נכון ושמירה על בטיחות ילדכם, יש לקרוא בקפידה הוראות אלה לפני ההרכבה והשימוש בטרמפולינה. 

יש לשמור חוברת זאת לשימוש בעתיד. 
אי קריאה חוברת זאת והפעלה לא נכונה של המוצר עלולה לפגוע בבטיחות ילדכם

נושאים:
הוראות הרכבה  .1
הוראות הפעלה  .2

הזהרות ובטיחות  .3
תחזוקה וניקוי  .4

הרכבת הטרמפולינה
הרכיבו את 2 מוטות הבסיס האחורי אל יחידת הבסיס של הטרמפולינה.

סגרו את שני הברגים עם 2 הברגים המצורפים והמברג

מוט בסיס אחורי

מוט בסיס קדמי

האריזה כוללת:
טרמפולינה + מנוע נדנדה חשמלית  .1

ריפוד (כולל מסגרת מתכת ומסגרת תמיכה)  .2
מוטות הבסיס האחורי  .3

שלט רחוק   .4
הוראות הפעלה, 2 ברגים 4M, מברג פיליפס  .5

חברו את מסגרת ריפוד המושב אל יחידת הטרמפולינה המרכזית
הלבישו את בד ריפוד המושב על גבי מסגרת המתכת של המושב. 

מתחו את הבד עד למטה בחלק התחתון של בד המושב 
סיגרו את 2 לחצני התיק תק בחלק התחתון לסגירת הריפוד
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הרכבת מסגרת לא נכונההרכבת מסגרת נכונה

2 ברגים
מצורפים

מברג 
מצורף



 
 

פתיחה:
החזיקו את מוטות בסיס הטרמפולינה וביד השנייה הרימו מושב הטרמפולינה כפי מעלה,

עד למצב הגבוה ביותר. תרשים 1

פתיחה וקיפול

תרשים 1.1

סגור

אבזם נעילת ביטחון

תרשים 1

חשוב: לאחר הרמת המושב, סגרו את אבזם נעילת הביטחון 
     שנמצא מתחת למנגנון בבסיס:

סגור



תרשים 2

אבזם נעילת ביטחון

פתוח

תרשים 2.2

למצב שטוח ומקופל לאחסון, משכו את הכפתור הכתום לאחור והורידו את משענת המושב עד למטה למצב שטוח.  
תרשים 2

חשוב: לפני הקיפול, שחררו את אבזם נעילת הביטחון. תרשים 2.2
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פתוח

קיפול



POWER ON/OFF BUTTON

כפתור טיימר. כשהמכשיר פועל לחצו על כפתור זה להפעלת טיימר ל 10 דקות. 
לאחר 10 דקות יכבה המכשיר. במצב זה כאשר המכשיר יזהה תנועה בטרמפולינה, המכשיר יופעל 

מחדש ל 10 דקות.  לאחר 30 דקות ללא תנועה המכשיר יכבה לגמרי.
כאשר המכשיר כבוי, לחצו על כפתור המוזיקה, לחצו על כפתור הטיימר להפעלה ל 10 דקות וכניסה 

מצב דינמי – אם המכשיר נכבה לאחר 10 דקות, מרגע זיהוי תנועה המכשיר יחזור לפעול ל 10 דקות 
נוספות. לאחר 30 דקות ללא תנועה המכשיר יכבה סופית. תרשים 2

לוח בקרה

כפתור הפעלה. לחצו על הכפתור להפעלת המושב למצב תנועה לצדדים. 
לכיבוי המכשיר לחצו בכפתור זה שוב. תרשים 1

כפתור מוזיקה. לחצו בכפתור זה להפעלת המנגינות. המנגינות מופעלות ברצף. 
לחצו על הכפתור שוב לכיבוי המוזיקה. תרשים 2

תרשים 1כפתור הפעלה/כיבוי

תרשים 2

כפתור בחירת מנגינות
וקולות מן הטבע

כפתור מוזיקה

כפתור טיימר/גלאי תנועה
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כפתור כפתור מוזיקה
בחירת מנגינות
וקולות מן הטבע

לחצו בכפתור זה גם כדי לבחור את המנגינה המועדפת. תרשים 2 

כפתור טיימר



למוצר מצורף שלט רחוק להפעלה מרחוק:
שימו לב: בעת שימוש בשלט יש לכוון את קדמת השלט לכיוון הטרמפולינה

שלט רחוק

בחירת שירים
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מזהה תנועה

מנגינה לאחור מנגינה קדימה

עוצמת שמע (ווליום)

עוצמת שמע (ווליום)

הפעלה/כיבוי
(on/o�)

הפעלה/כיבוי מנגינות

טרמפולינה



DC הפעלה עם סוללות – מצב  .1
פתחו את מכסה בית הסוללות מתחת לבסיס בצד ימין למטה, עם מברג הפיליפס המצורף. 

הכניסו 4 סוללות AA. הקפידו על כיוון הקטבים של הסוללות (מינוס ופלוס). סגרו את מכסה בית הסוללות.

מקור מתח – 2 סוגים:

AC 2. מקור מתח חיצוני – חשמל
חברו שנאי חשמלי חיצוני (נמכר בנפרד) לשקע מתחת לבסיס בצד שמאל למטה.

שקע כבל חשמל 
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AA 4 סוללות



  
 

  
 

  
 

לטרמפולינה 3 מצבי ישיבה/שכיבה. אין לשנות את זווית המושב כשהתינוק שוכב בטרמפולינה.

אזהרה: הוציאו את התינוק מהטרפולינה לפני כיוון זווית המושב.
לחצו ומשכו את הכפתור הכתום ביד אחת ובמקביל שנו את גובה המשענת כלפי מעלה או כלפי מטה.

שינוי זווית המשענת

מצבי זווית 1 מצבי זווית 2

מצבי זווית 3
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משיכת הכפתור לאחור



Fig.6

לכיוון אורך רצועות רתמת הבטיחות, יש להאריך או להקטין את הרצועה בצדדים ע"י כיוון 
אורך הרצועות בטבעות הכיוון של האבזמים בצדדים. תרשים 5.1

רתמת בטיחות

אזהרה: יש תמיד לסגור את התינוק ברתמת הבטיחות.
לשחרור האבזם, לחצו במרכז האבזם. 

לסגירת האבזם חברו את 2 חלקי האבזם. הכניסו את החלק השטוח לשקע שבחלק השני. 
האבזם מתחבר רק בכיוון אחד. תרשים 5

תרשים 5

תרשים 5.1

אחסון שלט רחוק
כשהשלט לא בשימוש ניתן לאחסנו בכיס האחורי של הטרמפולינה בחלק העליון מאחור.
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הסרת הריפוד
לפי תרשים 7, שחררו את 2 צמדני התיקתק בתחתית המושב מקדימה. איחזו בריפוד בשני הצדדים 

ומשכו אותו החוצה לאט ובזהירות. בחצי הדרך, הפרידו את הצמדת הסקוצ' שבתוך הריפוד באזור 
המפשעה והמשיכו למשוך את הריפוד החוצה.

חיבור ריפוד הטרמפולינה
לפי תרשים 7.1, הכניסו את הריפוד והלבישו אותו על מסגרת המשענת. בחצי הדרך הצמידו את הסקוצ' 

הפנימי באזור המפשעה והמשיכו למשוך ולהלביש את הריפוד כלפי מטה. מתחו מעט את הבד וסגרו 
את 2 צמדני התיקתק של הבד בתחתית.

תרשים 7.1

תרשים 7

בד ריפוד הטרמפולינה
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אזהרות
מיד עם פתיחת המוצר, הרחיקו את השקיות מהישג ידם של ילדים והשליכו לאשפה.  .1

מושב זה אינו משמש להעברת תינוקות או הסעתם.  .2
יש תמיד לסגור את התינוק ברתמת הבטיחות  .3

אין להשתמש במוצר מהרגע שילדך יכול להתיישב בכוחות עצמו  .4
אין להשאיר את התינוק ללא השגחה בכל עת.  .5

המוצר מתאים לשימוש ממשקל 3.5 ק"ג עד 13 ק"ג בלבד.  .6
אין להעמיס על הטרמפולינה מעבר למשקל זה.  .7

מתאים לשימוש מגיל לידה (0) עד 24 חודשים.   .8
אסור להשתמש במוצר עם תינוקות מעל גיל שנתיים.  .9

אין להוסיף לטרמפולינה כל אביזרים כגון כריות, שמיכות וכל מוצר או חלק שעלול לגרום לחנק.  .10
אין להעמיד את הטרמפולינה על שולחן, מיטה או כורסא וכדומה, מחשש לנפילה וגרימת פציעה או מוות.   .11

              יש תמיד להניח את הטרמפולינה רק על הרצפה.
אין לקרב את הטרמפולינה או את הכבל החשמלי למים או לחות.  .12

אסור להשתמש בטרמפולינה בסביבה רטובה כגון אמבטיה.  .13
לניתוק כבל השנאי מהטרמפולינה יש למשוך את הפלג בלבד. אין למשוך את החוט.  .14

אסור להשתמש במוצר אם המוצר ניזוק ויש בו פגם כל שהוא.  .15

אין מוזיקה. אין תנועה – חסר מקור מתח (סוללות /חשמל), הרכבה לא נכונה  .1
בעת הפעלה אין תגובה – בדקו מקור מתח, בדקו כיוון הסוללות תקין  .2

בעת אחסון ארוך טווח – הוציאו את הסוללות מבית הסוללות  .3

תחזוקה וניקוי
לניקוי הריפוד, הסירו הריפוד מהטרמפולינה ונקו עם מטלית רטובה עם מים וסבון עדין.

ייבוש בצל באוויר. אין לייבש במיבש כביסה.

אחריות
למוצר אחריות לשנה. האחריות אינה כוללת נזק לריפוד ולבד, לרתמת הבטיחות, לכלוך וכתמים, קרעים,

סוללות, שנאי חשמלי.

פתרון בעיות
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יבואן מורשה ובלעדי: 

הנחל 8 בני ציון ת.ד 235

highstandardltd@gmail.com :שירות לקוחות

www.highstandard.co.il
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