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 הוראות בטיחות 

וראות הבטיחות ביחד עם אדם מבוגר. טרם השימוש במוצר, יש לקרוא היטב את ה

המאגר מלא באוויר דחוס. ן בהוראות. הימנעו ממכה בזמן שאין לנפח מעבר למצוי 

אין לעשות שימוש בבקבוקים אחרים. טרם השימוש במוצר בפעם הראשונה, יש  

 למלא את הבקבוק עד הסוף במים ולרוקן אותו בתוך כיור. 

 הרכבה

 ( מכסה קצה )אופציונלי 

מכסה  מקמו את 

 הקצה

  -טבעת המקמו את 

O   (6 ) 
כוונו את כיוון מכסה הקצה  

 ולאחר מכן חזקו את הבורג 

 שאבה מ

הצבת על  מקמו את 

 הבורג 
את פקק  מקמו  

 השעם 
הצינור  את מקמו  

 בחלק הפנימי 

 דחפו

 חצי

 צינור 

תמלאו את הבקבוק  

 בחצי כמות במים 

הבריגו את  

 הבקבוק 
כוונו את הצינור כך  

 שיהיה בתוך המים 

  60עד   40תנפחו 

 פעמים 



 

 

 

 

 כלי רכב 

 תזדקקו לדברים הבאים 

 ( 4הטו את הטבעת )

( לפני שאתם  3הרכיבו את המשאבה )עמוד  

 מתחילים. 



 

 

 

 

 כלי רכב 

 טיפים 

 מ"מ  1 - השאירו מרווח של כ

 רו את הכיוון בעזרת הפיה. בח

 כיצד לשחק 

וודאו כי הגלגלים מסתובבים ללא תקלות  .1

 לפני שאתם מתחילים לשחק.

 פעמים.  60- ל  40חו עם המשאבה בין  נפ .2

 שחקו על גבי משטח ישר ובמקום פתוח.  .3

ב, המים עלולים  פתחו את הצבת. שימו ל .4

 להתפזר עליכם! 



 

 

 

 

 

 סקוטר 

 תזדקקו לדברים הבאים 

לפני  (  3הרכיבו את המשאבה )עמוד  

 שאתם מתחילים לשחק 

הטו את הטבעת  

(4 ) 



 

 

 

 

 סקוטר 

 טיפ 

 בחרו בכיוון בעזרת הפיה. 

 כיצד לשחק 

וודאו כי הגלגלים מסתובבים ללא תקלות  .1

 לפני שאתם מתחילים לשחק.

 פעמים.  60- ל  40חו עם המשאבה בין  פנ .2

 שחקו על גבי משטח ישר ובמקום פתוח.  .3

ב, המים עלולים  פתחו את הצבת. שימו ל .4

 להתפזר עליכם! 

 



 

 

 

 

 קרוסלה 

 תזדקקו לדברים הבאים 

לפני  (  3הרכיבו את המשאבה )עמוד  

 שאתם מתחילים לשחק 

הטו את הטבעת  

(4 ) 



 

 

 

 

 

 

 קרוסלה 

 טיפ 

לק  הבקבוק לח כוונו את 

הקדמי או לחלק האחורי  

 לשם איזון הדגם. 

הפיה  לכיוון מטה  כוונו את 

ושמאלה על מנת שהדגם  

 יוכל להסתובב כנדרש. 

 כיצד לשחק 

וודאו כי הגלגלים מסתובבים ללא תקלות לפני  .1

 שאתם מתחילים לשחק.

 פעמים.  60- ל  40חו עם המשאבה בין  פנ .2

 שחקו על גבי משטח ישר ובמקום פתוח.  .3

ב, המים עלולים  פתחו את הצבת. שימו ל .4

 להתפזר עליכם! 

 



 

 

 

 

 י סגוו

 תזדקקו לדברים הבאים 

לפני  (  3הרכיבו את המשאבה )עמוד  

   . 7ללא שלב  שאתם מתחילים לשחק 



 

 

 

 י סגוו

 טיפ 

 רו את הכיוון בעזרת הפיה. בח מ"מ  1 - השאירו מרווח של כ

 כיצד לשחק 

וודאו כי הגלגלים מסתובבים ללא תקלות לפני  .5

 שאתם מתחילים לשחק.

 פעמים.  60- ל  40חו עם המשאבה בין  פנ .6

 שחקו על גבי משטח ישר ובמקום פתוח.  .7

ב, המים עלולים  פתחו את הצבת. שימו ל .8

 להתפזר עליכם! 

 



 

 

 

 

 רובה מים 

 תזדקקו לדברים הבאים 

לפני  (  3הרכיבו את המשאבה )עמוד  

 שאתם מתחילים  

 ס"מ   10סרן )ציר( 



 

 

 

 

 רובה מים 

 טיפ 

 מ"מ  1 - השאירו מרווח של כ

 כיצד לשחק 

וודאו כי הגלגלים מסתובבים ללא תקלות לפני  .1

 שאתם מתחילים לשחק.

 פעמים.  60- ל  40חו עם המשאבה בין  פנ .2

 שחקו על גבי משטח ישר ובמקום פתוח.  .3

ב, המים עלולים  פתחו את הצבת. שימו ל .4

 להתפזר עליכם! 

 



 

 

 

 

 

 

 דרגסטאר מכונית מרוץ  

 תזדקקו לדברים הבאים 

לפני  (  3הרכיבו את המשאבה )עמוד  

 שאתם מתחילים  

 ( 4הטו את הטבעת )



 

 

 

 

 

 

 דרגסטאר מכונית מרוץ  

 טיפ 

  1 - השאירו מרווח של כ

 מ"מ
 רו את הכיוון בעזרת הפיה. בח

וודאו כי הגלגלים מסתובבים ללא תקלות לפני  .5

 שאתם מתחילים לשחק.

 פעמים.  60- ל  40חו עם המשאבה בין  פנ .6

 שחקו על גבי משטח ישר ובמקום פתוח.  .7

ב, המים עלולים  פתחו את הצבת. שימו ל .8

 להתפזר עליכם! 

 

 כיצד לשחק 



 

 


