
 

ערכות אחרות הקיימות במגוון 

 My Fairy Gardenמוצרים של 
  myfairygarden.co.uk בקרו בכתובת 

לקבלת מידע נוסף אודות צעצועים ופיות  

. באפשרותכם    My Fairy Gardenשל  

ולחקור את    Gardenלקרוא גם את יומן  

   כל נושא ההנאה והמשחקים! 

אין להכניס סוללות לתוך תא הסוללות עד לרגע שבו אתם מוכנים לעשות שימוש  סוללות:

 AAAסוללות X 1.5 2 דרושות במוצר. העבירו את המתג למצב "כבוי" טרם הכנסת הסוללות.

  . סוללות נטענות יש להטעין רק תחת השגחת אדם מבוגר. את הסוללות הנטענותוולט  1.5

יש להוציא מהצעצוע טרם טעינתן. לעולם אין לעשות שימוש בסוללות שונות לאלו שמומלצות. 

לעולם אין לערבב סוללות ישנות וחדשות או סוללות מסוגים שונים. אין לנסות ולהטעין מחדש  

סוללות לא נטענות. הוציאו והשליכו בזהירות סוללות ריקות )מחזרו במידת האפשר(. את  

( של -למגע השלילי )כניס בכיוון הנכון. הקפיץ שבתוך תא הסוללות תואם הסוללות יש לה

לעולם אין לחבר רכיבים הכלולים בערכה   רשת חשמל:הסוללה. אין לקצר את מגעי הסוללות. 

 זו לרשת החשמל. ילדים חייבים לקבל הנחיה באשר לסכנות הקיימות עם רשת החשמל. 

בעזרת מפתח ברגים מתאים. הוציאו סוללות  פתחו וסגרו את תא הסוללות  תא הסוללות:

 מתא הסוללות כאשר אינו בשימוש. 

 אזהרה! 

 ומעלה +  4מיועד לילדים בני 

אינו מתאים לשימוש על ידי ילדים  

חודשים בשל חלקים   36מתחת לגיל 

קטנים שעשויים להוות סכנה לחנק.  

לאף אחד מהאבזרים שבתוך ערכה זו  

אסור לבוא במגע ישיר עם מוצרי מזון.  

שטפו ידיים לאחר השימוש. ילדים  

ולהשגחה של אדם  קטנים יזדקקו לסיוע 

 מבוגר. 



 

גינת חדי הקרן ובאר המשאלות  

 הקוסמי

הביעו משאלה וצרו את  

 גינת חדי קרן קוסמית!  



 

 תכולת המארז 

1 X  סוס חד קרן 

2 X סוסות חדי קרן 

1 X  בל הפיה 

1 X  קוסמיבאר משאלות 

3 X   גבישים קסומים 

1 X  דלי לבלוטים 

1 X  קערה 

1 X   גשר בצורת קשת 

1 X  חבילת זרעים של דשא 

1 X   שקית זרעי ארגמן אדומים 

2 X  דגלונים עמודי 

3 X  של קשת בענן   דגלונים מדבקות 

 פרחים מפלסטיק 

 )לא כלולות( AAAסוללות   X 2מצריך 

שימו לב: תזדקקו למעט אדמה או  

 דשן )אינם כלולים בערכה( 

 מבוא: 

הפיה בל וחבריה חדי הקרן מזמינים אתכם  

 לגינת חדי הקרן! 

הקרן לקחת אתכם לבאר  תנו לחדי 

המשאלות הקוסמי, שם תוכלו לבקש  

משאלה בעזרת הגבישים. ברגע שאתם  

שומעים מוסיקה ורואים אורות, תדעו  

 שהחלומות שלכם יתגשמו! 



 

 ם הכנת גינת חדי הקרן הפרטית שלכ

 הוסיפו אדמה לקערת גינת חדי הקרן  .3

מלאו את הקערה כמעט עד הקצה באדמה  

מסוננת או בדשן רב תכליתי הזמין ממשתלות.  

האדמה או הדשן חייבים להיות לחים אך לא  

רטובים מדי. הקשיחו את האדמה על מנת  

 לייצר משטח חלק ויציב. 

השתמשו בחצץ   -  הכינו את השביל  .1

הצבעוני להכנת שביל שמתחיל מהסוכה  

 ומסתיים בבאר המשאלות. 

תפזרו באופן שווה   -  זרעו את המדשאה .2

את זרעי הדשא מעל שטחי האדמה  

החשופים. תפזרו בזהירות מים מעל  

כך שיהיו לחים.. היזהרו שלא  הזרעים 

 להוסיף כמות גדולה מדי של מים. 



 

להרכבת הדגלון,    – הרכיבו את הדגלון  .4

נהגו בהתאם למדריך שלהלן. ברגע  

שסיימתם, מקמו אותו בגינה באמצעות  

 דחיפת העמודים לתוך האדמה.

מהגיליון האחורי, מקמו את  קלפו את הדגלון 

 חוט החתיכה הלא מקופלת של הדגלון על ה

הדגלון מעל  קפלו את 

 החוט. 



 

הדקו את צדי הגשר   – הרכיבו את הגשר  .5

 לשביל הראשי. 



 

 הוו על פני ידית דלי הבלוטים. הדקו את 

השחילו את החוט דרך הוו וקשרו. השחילו את  

 הקצה האחר דרך הציר וקשרו.  



 

 הכניסו את הסוללות 

עיינו בהנחיות המצוינות בכיסוי האחורי של חוברת  

 זו. 



 

גבישים זוהרים בתוך באר המשאלות הקוסמי  

 המואר. 



 



 



 

 טיפול בגינת חדי הקרן שלכם

בהתאם לטמפרטורה, ייקח לדשא בין שבוע  

לשבועיים על מנת להתחיל לצמוח. מקמו את  

הגינה תחת כמות גדולה של אור )אדן חלון נחשב  

למיקום אידיאלי( ובדקו בכל יום על מנת לוודא  

מתייבשת. טפטפו עוד מים על  שהאדמה אינה 

הזרעים במידת הצורך. ברגע שהדשא מתחיל  

לצמוח, שמרו על האדמה במצב לח אולם אל  

תוסיפו כמות גדולה מדי מים כיוון שהדבר יגרום  

ליצירת גינה בוצית מאוד! ייקח מספר ימים עד  

לצמיחת הדשא והפיכתו למדשאה. על מנת לשמור  

ת לעת את  על מראה יפה של הגינה, קצצו מע 

הדשא בעזרת מספריים בטיחותיים. )בקשו מאדם  

 מבוגר שיסייע לכם עם זה(. 

  

יבוא ושיווק על ידי מרמלדה ילדים  "

 .  בע"מ"

 



 


