אנו מברכים אתכם על הבחירה בערסל כרמל!
הערסל מיוצר בישראל על ידי קלמרה סי.אן.סי בע"מ.
לידיעתכם ,הערסל עבר בדיקות איכות ובטיחות קפדניות בטרם הגעתו אליכם.
אתם מוזמנים לסרוק את קוד ה QR-ולצפות בסרטון הדגמה של הערסל או להיכנס לכתובת הבאה

http://www.ofirbaby.com/babyhammock
תכולת הערכה:
.1
.2
.3
.4

ערסל
שתי קרבינות (שאקלים)
חבל  12מ"מ עבור חיבור בין שאקל תחתון לקפיץ.
קפיץ עם חבל בטיחות

הוראות כלליות לשמירה על הערסל ועל בטיחות השוהים בו:
 .1הערסל מיועד לתינוקות מגיל לידה עד גיל שנתיים או עד משקל מקסימלי של  12קילו
 .2אין להשכיב תינוק על הבטן בערסל.
 .3השהות בערסל בהשגחת מבוגר בלבד!
 .4הערסל מיועד לשימוש בתוך בית ובחדר סגור בלבד .אין לתלות אותו במרפסת (גם אם היא מקורה)  ,בחצר או בכל מקום החשוף
לפגעי מזג האוויר .אין להניח מקור חום גבוה בקרבת הערסל כגון תנורי חימום חשמליים,תנורי גז וכד
 .5מומלץ לתלות את הערסל בגובה של עד חצי מטר מהקרקע מחלקו התחתון של הערסל עם הגנה מתחת כגון מזרון.
 .6לילדים תנועתיים שיושבים מומלץ לתלות את הערסל עד גובה  20ס"מ מהקרקע מחלקו התחתון של הערסל עם הגנה מתחת כגון
מזרון.
 .7תליית וו הערסל חייבת להיות בתקרת בטון בלבד ,באמצעות דיבל ג'מבו  13מ"מ .במידה ואתם לא בטוחים אם התקרה עשויה
בטון יש להתייעץ עם מומחה .יש לוודא שהחיבור לתיקרה חזק ויציב וכן שהקשרים בחבלים מחוזקים כראוי לפני שימוש בערסל וכן
לבצע בדיקות תקופתיות של חוזק החיבור .הוראות התקנת דיבל מצורפות.
 .8אין לחבר לערסל את הקפיץ ללא חיבור של חבל העיגון המהווה חבל בטיחות .חיבור בין אוזן הקפיץ התחתונה ללולאת חבל בלבד,
לא לשאקל התחתון.
 .9הבדים עליהם שוכב התינוק עשויים מבדי כותנה  100%שכובסו מראש .ניתן לכבס את הבד בכביסה עדינה .ניתן לגהץ .מומלץ
להניח בתוך הערסל משטח בד כגון שמיכה דקה או חיתול טטרה על מנת לשמור על ניקיונו לאורך זמן .ניתן לרכוש מאיתנו כרית
מערסלת התואמת לערסל.
 .10אין להרטיב את מסגרת העץ.
 .11האחריות על הערסל היא לחצי שנה .האחריות כוללת פגמים בתיפורי הערסל ,מסגרת העץ וחבלים .האחריות כפופה לשימוש נאות
בערסל על פי הכללים המופיעים במסמך זה.
 .12אין לעשות שימוש אחר בערסל על מנת לא להזיק לו .אסור לקפוץ עליו ,להיתלות עליו ,להישען על מסגרת העץ ,לאחסן בו דברים
וכד'.
 .13האחריות על התקנת/חיבור הערסל היא בלעדית על הרוכשים/משתמשים.
קלמרה סי.אן.סי בע"מ מסיר מעצמו אחריות כל שהיא בגין התקנת הערסל והשימוש בו.
הוראות התקנה :
 .1בחר/י מקום מתאים להתקנת הערסל.
 .2קדח/י חור בתקרה (בטון בלבד) באמצעות מקדח וידיה  13מ"מ.
 .3הכניס/י את הדיבל ג'מבו לחור בעזרת פטיש.
 .4חזק/י את הדיבל ע"י הברגת האום עד שלא ניתן יותר לסובבו.
 .5כעת חבר/י את הערסל לתקרה ע"י השאקל.

