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 סוללות ה קנת הת

 

הסוללות יוחלפו על ידי אדם מבוגר שאינן כלולות עם המוצר.   LR06-AAסוללות  3צריך מ

ויש להשליכן באופן בטוח כאשר אין בהן יותר צורך.   WEEEבלבד. הסוללות מסווגות בתור 

עיינו בתרשים על מנת לדעת כיצד להוציא ולהכניס סוללות. אין לנסות ולהטעין מחדש 

תחת השגחה של אדם מבוגר בלבד: יש  ת לא נטענות. סוללות נטענות ייטענו על סוללו

להוציא סוללות נטענות מהמשחק טרם טעינתן. אין לערבב בין סוגים שונים של סוללות, או 

בין סוללות חדשות וסוללות משומשות: את הסוללות יש להכניס עם הקוטביות הנכונה )עיינו 

 רום לקצר חשמלי של מגעי הסוללה.יש להוציא סוללות משומשות מהמשחק. אין לגבאיור(. 

 

 התצפיות הראשונות שלכם 

 

(. בחרו בהגדלה Aתצפית ישירה )חברו את מתאם העינית לעינית על מנת לאפשר ביצוע של 

או   50X ,100X בין המבוקשת באמצעות כוונון חוגת העדשה. באפשרותכם לבחור בהגדלה ש

200X 50של . אנו ממליצים לעשות שימוש בהגדלהX ( בתצפית הראשונהB  ,לאחר מכן .)

בחרו באפשרות התאורה המבוקשת: תאורה ישירה )מלמעלה( או תאורה עקיפה )מלמטה(  

(Cאפשרות התאורה הישירה מושלמת לצפייה בחפצים גדולים יותר בעוד ש .) אפשרות

 קטנות יותר ו/או שקופות.  הינה בשימוש עבור דגימותהתאורה העקיפה 

 

 



 

תאורת התחתית מופעלת, הניחו את שקופית הדגימה על הבמה. אנו ממליצים  כאשר 

להתחיל עם "סיב כותנה". הנמיכו את העדשה בעזרת ידית המיקוד. מקמו את העין שלכם 

על העינית: אתם אמורים לראות צורה מעורפלת. בזמן שאתם מסתכלים לתוך העינית,  

בו באיטיות של העדשה על ידי שימוש בידית. הדגימה שלכם תמוקד בהדרגה ואתם הרכי

 אמורים לראות את החפץ בצורה ברורה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 הכנת הדגימות 

 

שקף נקי. השתמשו בכלים המסופקים לכם להכנת רצועה דקה טפטפו טיפת מים אחת על 

טה, מקמו את הדגימה על טיפת המים. כסו בעזרת מחליק של הדגימה שלכם. בעזרת הפינצ

 לקיבוע הדגימה שלכם.כיסוי נקי 

 

 מצב טלפון חכם 

 

הוציאו את מתאם העינית והכניסו את מתאם הטלפון החכם במקומו. כוונו את מיקום מכשיר  

ו עם עינית  או מחשב הלוח שלכם באמצעות יישור המצלמה האחורית של הטלפון החכם

 הפעילו את יישום המצלמה לעריכת התצפיות שלכם. סקופ. המיקרו

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מצב של שימוש במקום פתוח 

 

 באפשרותכם לנתק את המיקרוסקופ לשם עריכת תצפיות במקומות פתוחים. 

 

 מצב של מצלמה 

 

של   USB -הוציאו את מתאם העינית על מנת לחבר את המצלמה. חברו אותה לשקע ה

. המחשב יזהה באופן אוטומטי את  (Macאו   Windowsמערכת הפעלה מסוג המחשב שלכם ) 

או בתוכנת   Windowsהמצלמה. כעת באפשרותכם להפעיל את יישום המצלמה )בתוכנת 

Photo Booth  במערכת הפעלה שלMac לעריכת התצפיות שלכם. הלחצן למעלה מאפשר )

מוד זה:  מע Xploviewלכם לצלם צילומי מסך. באפשרותכם להוריד את תוכנת 

http://opm.to/a/microscope . 

 

 

 

 

http://opm.to/a/microscope


 

קליפה זה מצב נחשבת לדבר מרתק לצפות בו. תוכלו לראות שלבצל יש תאים מלבניים 

מתחברים. כל תא מוגן על ידי קרום )מעטפת( ודופן של תא. בתוך התא, תראו נקודה כהה: 

 למרכז החי של התא.  לנקודה זו קוראים בשם גרעינון והוא נחשב

 

 

שהגזרים שאתם אוכלים הם למעשה שורשים? קבורים מתחת לאדמה, השורשים הידעתם 

חפשים מים עבור הצמח שמעל האדמה. במרכז, ישנן רקמות מוליכות. אלו הצינוריים מ

 לאורך כל השנה. מוקפות התאי אחסון, המסייעים בגדילת הצמח 

 קליפה של בצל    1ניסוי 

 שורש של גזר   2ניסוי 



 

למטרת הרבייה שלו. הוא קטן באופן בלתי רגיל. תחת  הפרחידי ופק על המ גרגראבקה הוא 

שכבה זו . Exineהמיקרוסקופ, תראו רק את השכבה החיצונית של האבקה, הנקראת בשם 

ים  חיצוניות. דבורק הפנימי של האבקה מפני סכנות עשויה מקוצים קטנים המגנים על החל

 של חמניות.  אוהבות אבקה

 

ענפים מגיעים בכל הגדלים. ככל שאתם מתקרבים יותר לצמרת העץ, כך יהיו הענפים דקים  

לענפים יש עלים והם צומחים במקומות בהם הם מוצאים כמות מספיק גדולה של אור.  .יותר

מי שלו, תמצאו את התאים, בחלק הפנימפחות או יותר קליפת עץ דקה. החלק החיצוני עשוי 

 , המובילה את החומרים המזינים מהעלה לגזע העץ.המאפשרים לענף לצמוח, ואת הליבה

 יה ה של חמניאבק   3ניסוי 

 ענף   4ניסוי 



 

תחתית הקראת בשם פטוטרת ונחשבת להמשכיות של הגבעול. עלה הינו מבנה פשוט. ה

ה  מת העלה. כל צד של הלמינהם כמו השלד של העלה. הלמינה, או הלהב, היא רקהוורידים 

 יש אתכוללת שני סוגים של תאים המבצעים שתי פונקציות שונות. בחלק החיצוני  

יש את הפיוניות, הסופגות נימי אור, ובחלק הפהפלסטידות הירוקות שמטרתן ללכוד את ה

 את דו תחמוצת הפחמן במהלך היום ואת החמצן במהלך הלילה.

 

רדים. וורדים מגיעים בכל הצבעים: וורוד, לבן, אדום, כהה הוורד היא פריחה של פרח הוו

תאי צמח במגוון צבעים. הצבעים  ממספר גדול של  מורכביםואפילו בצבע כחול! עלי הכותרת 

מתערבבים יחד ויוצרים צבע אחיד לוורד. עלי הכותרת משמשים גם להגנה מפני מתקפות 

 אפידרמיס של עלה הכותרת. חיצוניות. מה שאתם רואים במיקרוסקופ הוא ה

 

 

 

 עלה    5ניסוי 

 כותרת של ורד  עלה   6ניסוי 



 

הם משמשים עמילן בכל מקום.  גרגרימה שמפתיע בבננות הוא שבאפשרותכם לראות 

כמאגרי מזון עבור תאי הפרי. כאשר הבננה מבשילה, מולקולות העמילן הגדולות הופכות  

שלות מתוקות יותר מבננות לא  למולקולות קטנות יותר של סוכר, וזוהי הסיבה לכך שבננות ב

 בשלות. 

 

ברמת הבוטניקה, עגבניות נחשבות לפרי. קליפות של עגבנייה מורכבות מתאי צמח מאוד  

מסודרים. הן מסייעות במיוחד להגנה על החלק הפנימי של העגבנייה מפני חרקים. יתכן  

 (.יוצרים את התאים )הם ידועים בשם כרומופלסטיםותבחינו גם בפיגמנטים של צבע ה

 

 בננות ועמילן    7ניסוי 

 קליפה של עגבנייה    8ניסוי 



 

ערבוב בין חלב עזים לבין פטריות מיקרוסקופיות הנקראות בשם גבינת רוקפור עשויה מ

)עובש(. הפטריות כבר התפתחו על גבי משטח הגבינה. רוקפור נחשבת   ברוציניום רוקפור

 . Gorgonzolaאו  Blue ,Stiltonחת מהגבינות המגוידות ביחד עם גבינות כגון לא

 

למעשה נובלים ומיובשים לפני  שקית תה מכילה כמה מאות חתיכות של תה. עלים אלה 

טובלים את שקית התה בתוך המים, התה מתערבב, שמכניסים אותם לתוך השקית. ברגע ש

כלומר, הוא משחרר את הטעמים ואת המרכיבים שלו לתוך המים. אם תסתכלו על תה 

 באיכות מאוד גבוהה, תוכלו אפילו לראות תאי צמח, כמו על עלה של עץ.

 

   גבינת רוקפור   9ניסוי 

  שקית תה   10ניסוי 



  

 עשבקבוצות של גבעולי  תמיד ןנהלהב של העשב הינו עלה שלעולם לא נשאר לבד: יש

שצומחים מאותו שורש. גבעולים אלה מוגנים על ידי נדן ולשונית )כך שחרקים לא ייכנסו 

 מכיל וורידים כך שבאפשרותו לצמוח ולגדול. של עץ, להב העשב  לתוך הנדן(. כמו עלה

  

ה הוא ללכוד אור שמש במטרה לשמור את מחט של אורן פועל כמו עלה של עץ. התפקיד של

עצים שיש להם העץ בחיים. מה הופך את המחט לשונה מהעלה היא ההתנגדות לקור. לכן, 

  5עד  2, ת המחטים שלהם בתקופת החורף. על ענפיםמחטים )עצי מחט( אינם מאבדים א

 מחטים מקובצים יחד לקבוצה אחת.

 

   להב של עשב   11ניסוי 

  מחט של אורן   12ניסוי 



 

שימו לב: פטריות בר יכולות להיות מסוכנות לבריאות שלכם. עבור ניסוי זה, השתמשו 

אפור. החלק -מעטפת בצבע לבןמעובדות מכילות בפטריות שהובאו מהמכולת. פטריות 

הנפלטים במטרה לאפשר , נבגיםל הפטרייה נקרא בשם "קרום תימן" ומכיל התחתון ש

 צמוח ולגדול. לכמות גדולה יותר של פטריות ל

 

בתוך פירות טריים, תמצאו את אברי הרבייה של עץ הפרי. כך, בליבה של תפוח, תראו 

באשר לתותים, הזרעים אינם י חרצן עבה. הזרע מוגן על ידמספר גלעינים. באפרסקים, 

נמצאים בתוך הבשר של הפרי... אלא בחלק החיצוני שלו! הנקודות הצהובות הקטנות על 

 הקליפה הם צמחי התות העתידיים. 

   הפטרייה   13ניסוי 

  חרצנים וגלעינים   14ניסוי 



  

 עולם. הם מוכרים בשם  זנים של פרפרים ב 150,000-קיימים יותר מ

lepidoptera  (פרפראים)כנפיים קשקשניים" בשפה היוונית.  יא " , שמהמעות של המילה ה

כאשר אתם צופים בדגימות מתחת למיקרוסקופ, תראו כמות גדולה של קשקשים על גבי 

הדבר שמעניק לפרפר את  כנפיים רכות של הפרפר. קשקשים אלה יכולים לעבור פיגמנטציה, 

 צבעים המרהיבים. 

 

לים פועלות והן אחראיות על הבאת מזון חזרה לתל  שאתם רואים בדרך כלל הן נמהנמלים 

הנמלים או לקן הנמלים. תראו את הטפרים של הנמלה בקצה הרגליים שלה, בית החזה נטול 

הכנפיים שלה, הלסת התחתונה שלה ועל הראש והמחושים שלה, בהן היא עושה שימוש על 

 גוף שלה.ממשקל ה 60פי מנת לתקשר עם נמלים אחרות. נמלה מסוגלת לשאת  

   כנפיים של פרפר   15ניסוי 

   לההנמ   16ניסוי 



 

ת של רגליים.  : ראש, בית חזה, בטן ועל הגוף שלהם, שלושה זוגולחרקים יש מבנה משותף

מנת ללכת אך לא רק לשם כך.  עופפים, למשל: דבורים, הרגליים בשימוש עלעם חרקים מ

רגליים של דבורה משמשות גם ככלי עבודה בהם נעשה שימוש להובלת אבקת הפרח חזרה  

 לכוורת. תראו גם את הטפרים של הדבורה ואת מסרקי האבקה.

 

בקשקשים היוצרים את שכבת האפידרמיס של העור. קשקשים אלה  גופו של הנחש מכוסה

(, אותו משיל 2יכולים להיות בכל צורה או צבע. החלק החיצוני של הנחש עשוי מעור דק )

 ראים לזה בשם השלה(. הנחש מספר פעמים במהלך החיים שלו )קו

 

 

  רגל של דבורה   17ניסוי 

  קשקשים של נחש   18ניסוי 



 

בדימות של הדם תראו אלפי כדורים קטנים, הנקראים בשם תאי דם אדומים )או  

erythrocytic התפקיד שלהם הוא להוביל חמצן בכל הגוף. כמו כן תבחינו גם בתאים .)

אחרים הנקראים בשם תאי דם לבנים. הם נאבקים במחלות. גוף של ילד מכיל כשלושה 

 של אדם מבוגר מכיל כמעט ששה ליטרים של דם.  ליטרים של דם בעוד שגוף

 

פרדע נחשבת ליונק אולם דו חי. שלא כמו הדגימה הקודמת, תא דם של צפרדע כולל צ

גרעינון. תא הדם אחראי גם להעברת חמצן בגופו של הצפרדע. נוכחותו של גרעינון משמע 

 ה של חמצן כמו תא הדם של יונק.שתא הדם של הצפרדע אינו מסוגל להעביר כמות גדול 

 

  הדם   19ניסוי 

   דם של צפרדע   20ניסוי 



 

" )עמוד שדרה(. הוא מלא בקרטין, אותו חומר  rachisהגבעול המרכזי של הנוצה נקרא בשם " 

ממנו עשויים השערות שלכם. מחוברים לגבעול, החודים מחולקים לאלפי קצוות נוצה זעירים  

חזקה יותר ומונע זרימה של המתחברים הודות לקרסים שלהם. זה מה שהופך את הנוצה ל

 האוויר דרכה ובכך מאפשר ליונה )ולציפורים אחרות( לעוף. 

 

מתולתלים, מה שיותר מעטפת צמרית דחוסה מעל העור. שכבת  ההגבעולים של שער הכבש 

ה מאות מזהיה בשימוש   ס של העור נוצרת על ידי קשקשים. הצמר של הכבשההאפידרמי

   או שחור.  םחו שנים לייצור של בגדים חמים. לכבשים יש צמר לבן אולם הוא יכול להיות גם

 

   נוצה של יונה   21ניסוי 

   הצמר של כבש    22ניסוי 



 

ן  מלוחים או במים מתוקים. חסילו המסוגלים לחיות במים ים ימיים נחשבים לסרטנ חסילונים

אפילו מתיישבות על הביצים   ביצים. זנים מסוימים 25,000-נקבה מסוגלת להפרות יותר מ

חסילון תינוק עתידי. ככל ו של שלהן. לביצה יש קליפת הגנה המאפשרת את התפתחות

 שהביצה כהה יותר, כך היא קרובה יותר לבקיעה. 

 

מתוך חומר הנמצא מתחת לעור. הקצה העליון של הציפורן צומח  צומחותציפורניים 

בשם "קצה חופשי". בין הציפורן לבין הקצה החופשי, אנו   החלק הזה נקרא בחופשיות,

, המפרידה בין שני החלקים. כמו השיער והפרווה,  " onychodermalהרצועה " ת מוצאים א

 ציפורניים עשויות מקרטין, ובאפשרותכם לראות את המבנה הקשקשי שלהן. 

 

  חסילוניםביצי    23ניסוי 

  ציפורניים   24ניסוי 



 

הסלעים בקרבת הים. קיימים  תוכלו למצוא מספר רב של צדפות נטושות על החול או על 

השבלול. דפים. ישנם חסילוני ים, כגון למעשה שלושה סוגים של בעלי חיים ימיים המכילים צ 

את  יםבוחלזונות. ולבסוף, ישנם הסרטנים, הגונואז יש את הצדפות הלא פעילות, כגון מולים 

 הקונכיות במטרה לחיות בתוכן, כמו הסרטן הנזיר. 

  

וא השבלול עם הקונכייה המוכרת ביותר. אם אתם מרימים את הקונכייה, בדקו כי  החילזון ה

. היא יוצרת סליל המתגלגל לצד ימין. המבנה עשוי חילזון לא חי יותר. הקונכייה לולייניתה

מסידן פחמתי. רוב אברי החילזון מצויים בתוך הקונכייה שלו: כך שמדובר בהרבה יותר  

 מקום מקלט כשסכנה מתקרבת.מ

   הצדפה   25ניסוי 

  חילזון יה שליקונכ   26ניסוי 



 

, תרנגולות. במקרה של התפתחות של חיים עבור ציפורים וזוחליםביצה היא מבנה המאפשר  

,  יום. על מנת להגן על התינוק 20-נשארת בתוך הביצה דגורה במשך כ התרנגולות העתידית

זו כוללת חורים במטרה לאפשר כניסה של  קליפות של ביצה עשויות מסידן פחמתי. קליפה 

 חמצן. תוכלו לראות גם כתמים על הקליפה. 

  

קיימים מספר עצום של אבנים שונות . אולם, חול בשם גרגראנו קוראים לזה פעמים רבות 

אפילו חלקיקים קטנטנים רץ, אבן חול ום: קוובר בחול של יבחופן של חול. ניתן למצוא כל ד

יה. חופים חוליים נוצרו בעקבות תנועה של הים: המים "קורעים" חלקיקים של קונכישל 

 סלעים מהצוקים. 

   קליפת ביצה   27ניסוי 

  החול   28ניסוי 



 

 

 

את רוב בקבוקי היין, השמפניה והבירה.  , פקקי שעם אוטמים 18- לאחר שהומצאה במאה ה

ם במיוחד לייצור של פקקי שעם.  , אותו מגדליהחומר קיים בתוך קליפת העץ של אלון השעם

כנת פקקי שעם. שעם ניתן למצוא גם בסוליות של נעשה שימוש לה מייצור השעם 80% -ב

 ה. נעליים, בחומרי בנייה או בכדורי נוצ

   Eהאות    29ניסוי 

מאוד קטנה לעין בלתי מזוינת עם זאת נראית  Eהאות 

, ענקית תחת המיקרוסקופ. לפני המצאת המחשבים

על גבי סלילים מזעריים   גנזו מסמכים ארוכיםספריות 

, שלא ניתן  רופילםעשויים מנייר מיוחד הנקרא בשם מיק

   היה לקרוא אותם ללא מיקרוסקופ!

   פקק שעם   30ניסוי 



  

של הכותנה במספר רב של חולצות טי. הסיב מגיע מצמח   האריגבאפשרותכם להביט בסיב  

לייצור בגדים, יש לארוג את הסיבים. לשם כך ,  שנה.  5000. כותנה מיוצרת מזה הכותנה

 מגלגלים את הסיבים יחד, ולאחר מכן אורגים אותם במטרה לייצר מבנה של פריט לבוש.

 

סובבים יחד.  . זהו שם נוסף לניילון. אלו הם סיבים שמגרבונים מיוצרים על בסיס פוליאמיד

כאשר אתם מסתכלים דרך המיקרוסקופ, יתכן ותחשבו שהגרבונים עשויים כמו רשת. נוסף 

סיב זה מעניק לגרבונים מרקם  . לייקרהעל הפוליאמיד, יצרנים מוסיפים סיב הנקרא בשם 

 אלסטי, במטרה לאפשר להם להימתח בצורה טובה יותר ולהקל את לבישתם. 

 

 

   הכותנה   31ניסוי 

  גרבונים )טייטס(    32ניסוי 



 

. המבנה הנקבובי שלו סופג את המים בזמן )חומר פולימרי( יוצר מפוליאורתן ספוג מ

.  50 -בשנות החומר סינתטי שהומצא נעשה שימוש בשוטפים כלים. כמו עם הגרבונים, ש

בי פוליאמיד  ועשוי מסי 70-החלק השורט בו נעשה שימוש לשפשוף הכלים נוסף בשנות ה

 ארוגים. 

 

כמה מטבעות להסתכל עליהם. לכל מטבע יש מאפיין מיוחד משלו. סנטים אירופאיים,   צאומ

ים משענת משותפת )צד זנבות עם המספר( וחזית השונה בכל מדינה )הצד של לדוגמא, כולל

של שלטי אצולה הראש(. מטבעות פני בריטיים כוללים את דמות המלכה בחזית וחלקים 

 את השנה בה הוטבעו על המטבעות. בחלק האחורי. באפשרותכם לראות

  הספוג   33ניסוי 

   המטבע   34ניסוי 



 

מלאים במוטיבים קטנים המקשים את הזיוף שלהם. נסו למצוא את כולם. כך,  שטרות כסף 

כתובה באותיות קטנות וסימן מים עם פנים.   EUROעל שטר כסף של יורו תמצאו את המילה 

 ים לגילוי! פאונד, תמצאו גם מרקמים וטקסטים נסתרים שקש 5על גבי שטר של 

  

 4-על ידי שימוש בהדפסה בדף מנייר עיתון צבעוני. העיתון מודפס הוציאו  ניסוי זה, לביצוע

מגיע תורו של הצבע הכחול הירקרק,  צבעים. שחור מודפס על הנייר הראשון, לאחר מכן 

, שכאשר אתם מסתכלים על ךלאחר מכן הצבע האדום ולבסוף הצבע הצהוב. זאת הסיבה לכ

 דף מודפס, הצבעים עשויים מערבוב של נקודות מזעריות.

 שטרות ה   35ניסוי 

 צבעים 4-הדפס ב   36ניסוי 



  

אתם עומדים להסתכל על מסך של טלפון. באפשרותכם לראות אלפי פיקסלים, אכן יותר  

ממיליון פיקסלים על מכשירי הטלפון האחרונים שיצאו לשוק. פיקסלים הם תאים קטנים בעלי  

ם: ירוק, כחול ואדום. צורת התאים יכולה להשתנות: מעוין, עגול, כדורי...  שלושה צבעים שוני

 הכול תלוי בדרך שבה היצרן רוצה לעשות שימוש בצבע.

 

מיוצר בעזרת קמח ומים. שמרים נוספים  זהו מזון המצוי בכל הארוחות בכל העולם. לחם 

, אשר יוצרות את החלק הרך של תפוח. שמרים מייצרים בועות אווירבמטרה לגרום לבצק ל

 נוצרת בעקבות החום של התנור.הלחם. קליפת הלחם 

 

 LCDמסך    37ניסוי 

 הלחם   38ניסוי 



 

עזרת המיקרוסקופ שלכם. מלח המטבח נחשב למקור נפלא לדגימות בהם ניתן לצפות ב

שולחן מורכב מאלפי גבישים לבנים בצורות לא רגילות. השוו גבישים אלה לסלע גס/מלח ים.  

 נות גם מצפייה בגרגרי פלפל ובתבלינים כתושים כמו למשל אבקת קארי.באפשרותכם ליה

 

צפו בסוכר מגורען עם המיקרוסקופ שלכם. סוכר הוא לבן ומורכב מגבישים בצורות לא 

, תוכלו לראות את גבישי  קולד/קקאו. בעזרת המיקרוסקופאבקת שוסדירות. כעת, צפו ב

אבקת שוקולד  ן החתיכות השקופות הקטנות שבאמצע החתיכות החומות.הסוכר. אלו ה

 סוכר.  65% -מכילה כ

 

 מלח ותבלינים    39ניסוי 

 סוכר במזון   40ניסוי 



 

המיקרוסקופ מאוד שביר. היזהרו כאשר אתם מתעסקים אתו. בקשו מאדם מבוגר לנקות את 

העיניות בעזרת מטלית כותנה רכה. אין לעשות שימוש באצבעות שלכם או במטלית 

וודאו להחזיר את המיקרוסקופ למארז שלו לאחר שסיימתם לעשות בו ת. אנא מלוכלכ

שימוש. אחסנו אותו במקום יבש ללא אוויר לח. בקשו מאדם מבוגר להוציא את הסוללות 

 למשך פרק זמן ארוך.  במידה ואין בכוונתכם לעשות שימוש במיקרוסקופ שלכם

 

 בלבד. ומעלה 8מיועד לילדים בני  אזהרה: 

חודשים וזאת בשל חלקים קטנים   36מתאים לשימוש על ידי ילדים מתחת לגיל  אינואזהרה! 

 עלולים להיבלע. סכנה לחנק.ש

לשימוש תחת השגחה ישירה של אדם מבוגר. המוצר מכיל נקודות וקצוות חדים  אזהרה! 

 ופונקציונאליים.  

שונים הצבעים והתכנים עשויים להיות מעט  שמרו את חומרי האריזה לעיון בעתיד.

 מהמארז. 

סוללות יוחלפו על ידי אדם   שאינן כלולות. LR06-AAסוללות  3-המוצר מצריך שימוש ב

 מבוגר בלבד.

 ויש להשליכן בבטחה כאשר אין בהן יותר צורך.  WEEEהסוללות מסווגת בתור 

 פותח והופץ על ידי: 

 

 



 

 

 


