
 

 

 

 

 

 

 הקשת הפרטית שלי 

חלקים קטנים. לא    –סכנה לחנק  אזהרה:

 . 3לשימוש על ידי ילדים מתחת לגיל 



 

 

 

 

 

 

הכניסו סוללות. אבטחו  

 את המכסה. 
הוציאו את כיסוי ההגנה  

פלסטיק מהמראה  מ

המעוקמת. לחצו על לחצן  

ON . 

 די מי -1

 מתעמעם  -2

חשוב לזכור: אנא נהגו בקפידה בהתאם להוראות. אנו גאים בשירות הלקוחות  

איתנו  שלנו, כך שבמידה ואתם נתקלים בבעיות עם מוצר זה אנא צרו קשר  

על מנת לסייע לכם.   שביכולתנו קודם. אנו מבטיחים לעשות את כל מה 
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הביט ישירות לתוך אנא שמרו אריזה זו אצלכם היות שהיא נושאת מידע חשוב. אין ל

 מקור האור. מיוצר בסין. 

   קווי הנחיה בטיחותיים המתקשרים לסוללות:

 סוללות יוחלפו על ידי אדם מבוגר בלבד. 

 כבו את המוצר טרם פתיחת תא הסוללות. 

 הוציאו סוללות ריקות מהמוצר.

 שיר." שעל הסוללה ועל המכ- התקינו את הסוללות בצורה נכונה בהתאם לסימונים "+" וגם " 

 אין להטעין מחדש סוללות לא נטענות. 

 יש להוציא סוללות נטענות מהמוצר טרם טעינתן. 

 סוללות נטענות ייטענו תחת השגחה של אדם מבוגר בלבד. 

 אין לערבב בין סוללות ישנות לסוללות חדשות. 

 יש לעשות שימוש בסוללות מהסוג הזהה או שווה ערך בלבד.

 אלקליות, רגילות )אבץ פחמן( או סוללות נטענות )ניקל קדמיום(. אין לערבב בין סוללות 

 אנא וודאו כי תא הסוללות מאובטח.

 אין לגרום לקצר חשמלי של המגעים. 

 לעולם אין להשליך סוללות לתוך אש או לנסות לפתוח את המעטפת החיצונית.

 אין לטבול מוצרים המופעלים באמצעות סוללות לתוך מים. 

 בלבד. נקו בעזרת ניגוב

עזרו לסביבה על ידי השלכת המוצרים שלנו בצורה אחראית. הסמל של פח האשפה מסומן 

באיקס מציין שאין להשליך את המוצר ואת הסוללות ביחד עם הפסולת הביתית, היות שהם 

מכילים חומרים שעלולים לגרום נזק לסביבה ולבריאות. אנא השתמשו בנקודות איסוף  

 זור בעת השלכת המוצר או הסוללות.שנועדו לכך או במתקני מח

 

 



 

 

 

 

 מדע הקשתות בענן

יה  כאשר אור השמש יורדת על פני כדור הארץ, התאורה נראית לבנה אולם היא עשו 

אותם אנחנו בדרך כלל לא רואים: אדום, כתום, צהוב, ירוק, כחול,  מצבעים שונים  

אור השמה נכנס לתוך טיפת גשם. האור  אינדיגו וסגלגל. קשת באדם נוצרת כאשר 

מתכופף בזמן שהוא נכנס לתוך טיפת הגשם ולאחר מכן משתקף מהחלק האחורי  

 מכל טיפת גשם.  של הטיפה. אנו רואים רק צבע ספציפי אחד

 

  

 

 

שחררו מידע מקוון  

 חשוב 


