
 
 

 

 

 

לעגלול או עגדול המיוצר על ידה. ע"י מגיק ישראל  ניתנתתעודת אחריות זו 

)או שלוש שנים  חלקי העץ והפלסטיק לשנה מיום הרכישה ,שילדהלהאחריות 

עבור  במושב פורתשירות חינם האחריות כוללת . ( אם נרכשה הרחבת אחריות

, ים של חלקי השילדהתיקונהאחריות תכלול  בלאי הנובע משימוש סביר.

לאי או האחריות אינה כוללת ב מתאריך הרכישה. הפלסטיק והעץ למשך שנה

  .חלקי הבד ה שלדהי

  הרצליה -במשק עזרא השירות יינתן 

יישא הלקוח בעלות  ,במידה ותידרש הובלה מבית הלקוח אל נקודת השירות

על . למקום מתן השירות וממנו בחזרה אל ביתו ₪ 250ס של "דמי ההובלה ע

הלקוח לארוז את החבילה בביתו בקרטון לפני איסוף המשלוח על ידי חברת 

  .ההובלה

 .אחריות זו בתוקף עם הצגת חשבונית הקנייה המקורית בלבד)*( 

 

 אזהרות:

 קרוע או חסר,אין להשתמש בעגלול אם חלק מחלקיו שבור

 אחדג או יותר מילד "ק 15-אין להכניס לתוך העגלול ילד שמשקלו הכולל גדול מ

 יש להקפיד לנעול את כל הסגרים לפני השימוש בעגלול

 אין להשאיר את העגלול עם המעקה מורד

 אין לרדת עם העגלול מדרגות

 חובה להשתמש במגן ראש הקפי סביב כל העגלול

03-פקס  ,משק עזרא הרצליהמ "בע (לטף)יק ישראל 'מג:(מרכיב) היצרן

7676-682 

  .צבע אפוקסי-מתכת. לכה שקופה-עץ: חומרים

 מ"ס 55.5X77.1: מידות התחתית

  ס"מ76אורך , ס"מ 55 רוחב, ס"מ 5 עובי: מידות המזרן 

 מ"ס 5עוביו המרבי של המזרן המיועד לשימוש בעגלול זה הוא 

 

 

 תאריך רכישה                                                                                      

 



 
 

 

 

 מה בקופסה: 

 שלדת עץ ומתכת של העגלול -
 ידית מתכת -
 מעות מפלסטיק 90ארבע זויות  -
מספר גלגלים ע"פ הדגם )צבע הגלגלים עשוי להיות שונה והינו  -

 להמחשה בלבד(.
 המחוברים לידית העגלול מוטות מתכת 2 -
 ארבע פרפריות וארבע שייבות -
 שתי מוטות בצורת האות ח' ובד לגגון. -

 

 ה:באופן ההרכ

 באמצעות זויות הפלסטיק ואת ארבעת הדפנות וחבר הרימו .1
 חברו את מוטות הידית באמצעות שני אומים לגוף העגלול .2

את מוטות הגגון יש להשחיל משני צידי הבד ולחבר עם פרפרית  .3

 למרכז גוף העגלול.

 

לחץ על הלינק או השתמש   לצפייה בסרטון קצר להדגמת הרכבה

 :באפליקצית קריאה של ברקוד

 

 

                                                                                

https://youtu.be/FKzdL3Z98I4   

https://youtu.be/FKzdL3Z98I4
https://youtu.be/FKzdL3Z98I4

