
דילילידול בע"מ

  .בימים חמים/חל איסור מוחלט לחבוש את ראש הבובה או את כל הבובה ולהפעילה בימי הקיץ

. דקות בין שימוש לשימוש 10מבלי לעשות הפסקה של 

.וחל איסור מוחלט להתקרב למקורות אש או לכל דבר שעלול להצית את הבובה

הידועות לרוב בכינוין  –  בובות הכוללת מנורות לד

מך באמצעות  תיקון שלא בידי בעל מקצוע מוס

שדה הראיה בתוך הבובה מוגבל ולכן חל איסור מוחלט להפעיל את הבובה במקומות או בדרכים שעלולות להכשיל 

, שטח ברכה, במקום שדורש שימוש במדרגות

הבובה בשטח רחב ללא מכשולים ביחד עם אדם נוסף שילווה את מפעיל הבובה ליווי 

ממחלה או , אנשים הסובלים מחרדות, אנשים אסטמטיים

.ל מי שמתחת לגיל זה להשתמש בבובה ולהפעילה

לפני כל שימוש בבובה מתנפחת ולאחר כל הפעלה שלה יש 

 .

. שעות או עד שהאור הירוק המופיע על גבי המטען נכבה

. המטען או הסוללה במקומות מוצלים וקרירים בלבד

יש לפתוח את , של המנוע" הזכר" במקרה בו הפלאג של הסוללה שקע פנימה כתוצאה מהכנסה שגויה של הפלאג

. דבר שעלול לגרום קצר

אין לנסות ולתקן את התקלה באופן עצמאי ויש להעבירם לתיקון על ידי 

פחת יש להפוך את הבובה כך שהחלק החיצוני של הבובה יפנה כלפי פנים והחלק הפנימי 

. על מנת לאפשר אוורור וייבוש הלחות שנוצרה בחלק הפנימי של הבובה כתוצאה מהפעלתה

מי של הבובה מומלץ לנקות את כפות הרגליים טרם שימוש והפעלה של הבובה על מנת שלא ללכלך את החלק הפני

למנוע נזק  על מנת, נותרה שלמה ואיננה קרועה

אינה, מניות בהובעלידירקטורים, 

כתוצאה משימוש בבובה שלא בהתאם , 

  

נספח ב' 
הוראות יצרן לשימוש בובה -  דילילידול בע

חל איסור מוחלט לחבוש את ראש הבובה או את כל הבובה ולהפעילה בימי הקיץ

מבלי לעשות הפסקה של , דקות 7 -חל איסור מוחלט לשהות בתוך הבובה יותר מ

וחל איסור מוחלט להתקרב למקורות אש או לכל דבר שעלול להצית את הבובההבובה עשויה מחומרים דליקים 

בובות הכוללת מנורות לדחל איסור מוחלט לנסות ולתקן באופן עצמאי כל תקלה שהיא ב

תיקון שלא בידי בעל מקצוע מוס. להעבירן לתיקון על ידי דילילידול    ויש" בובות רובוט למסיבות

.דילילידול עלול לגרום דליקה

שדה הראיה בתוך הבובה מוגבל ולכן חל איסור מוחלט להפעיל את הבובה במקומות או בדרכים שעלולות להכשיל 

במקום שדורש שימוש במדרגות, דרך או מקום עם הרבה חפצים, את מפעיל הבובה כגון דרך עם בורות

הבובה בשטח רחב ללא מכשולים ביחד עם אדם נוסף שילווה את מפעיל הבובה ליווי ויש להשתמש ולהפעיל את 

אנשים אסטמטיים, חל איסור מוחלט על אנשים הלוקים בקשיי נשימה

.מרגישות כלשהי להשתמש בובה ולהפעילה

ל מי שמתחת לגיל זה להשתמש בבובה ולהפעילהוחל איסור מוחלט על כ 20הבובה מיועדת לאנשים מעל גיל 

הוראות מיוחדות לבובות מתנפחות:

לפני כל שימוש בבובה מתנפחת ולאחר כל הפעלה שלה יש . בובה מתנפחת מגיעה עם סוללה ומטען להטענת הסוללה

. להטעין את הסוללה בעזרת המטען המסופק למזמין הבובה יחד עם הבובה

.וולט 12 - על כיוון המטען ליש להקפיד 

שעות או עד שהאור הירוק המופיע על גבי המטען נכבה 24יש להטעין את סוללת הבובה המתנפחת למשך 

המטען או הסוללה במקומות מוצלים וקרירים בלבד, יש לאחסן או להשאיר את הבובה

במקרה בו הפלאג של הסוללה שקע פנימה כתוצאה מהכנסה שגויה של הפלאג

דבר שעלול לגרום קצר, הפלאג של הסוללה ולדאוג שהחוט המחובר לפלאג לא הסתובב

אין לנסות ולתקן את התקלה באופן עצמאי ויש להעבירם לתיקון על ידי , במקרה של תקלה במטען או בסוללה

. י בעל מקצוע מוסמך"דילילידול  או ע

פחת יש להפוך את הבובה כך שהחלק החיצוני של הבובה יפנה כלפי פנים והחלק הפנימי לאחר שימוש בבובה המתנ

על מנת לאפשר אוורור וייבוש הלחות שנוצרה בחלק הפנימי של הבובה כתוצאה מהפעלתה, שלה יפנה כלפי חוץ

מומלץ לנקות את כפות הרגליים טרם שימוש והפעלה של הבובה על מנת שלא ללכלך את החלק הפני

.ולהקפיד לנקותם בין שימוש לשימוש

נותרה שלמה ואיננה קרועה, כי הרשת החיצונית התפורה על גבי המנוע, יש לוודא, מפעם לפעם

   .אפשרי למנוע

, עובדיה, מנהליה,רקלאאך,לרבות, מטעמהמיאו/ודילילידול

, כלשהו' לסביבתו או לצד ג, על כל נזק שיקרה למפעיל הבובהאחראית

. להוראות היצרן

חל איסור מוחלט לחבוש את ראש הבובה או את כל הבובה ולהפעילה בימי הקיץ.1

חל איסור מוחלט לשהות בתוך הבובה יותר מ.2

הבובה עשויה מחומרים דליקים .3

חל איסור מוחלט לנסות ולתקן באופן עצמאי כל תקלה שהיא ב.4

בובות רובוט למסיבות"

דילילידול עלול לגרום דליקה

שדה הראיה בתוך הבובה מוגבל ולכן חל איסור מוחלט להפעיל את הבובה במקומות או בדרכים שעלולות להכשיל .5

את מפעיל הבובה כגון דרך עם בורות

ויש להשתמש ולהפעיל את 

.צמוד

חל איסור מוחלט על אנשים הלוקים בקשיי נשימה.6

מרגישות כלשהי להשתמש בובה ולהפעילה

הבובה מיועדת לאנשים מעל גיל .7

           הוראות מיוחדות לבובות מתנפחות

בובה מתנפחת מגיעה עם סוללה ומטען להטענת הסוללה.8

להטעין את הסוללה בעזרת המטען המסופק למזמין הבובה יחד עם הבובה

יש להקפיד .9

יש להטעין את סוללת הבובה המתנפחת למשך .10

יש לאחסן או להשאיר את הבובה.11

במקרה בו הפלאג של הסוללה שקע פנימה כתוצאה מהכנסה שגויה של הפלאג.12

הפלאג של הסוללה ולדאוג שהחוט המחובר לפלאג לא הסתובב

במקרה של תקלה במטען או בסוללה.13

דילילידול  או ע

לאחר שימוש בבובה המתנ.14

שלה יפנה כלפי חוץ

מומלץ לנקות את כפות הרגליים טרם שימוש והפעלה של הבובה על מנת שלא ללכלך את החלק הפני.15

ולהקפיד לנקותם בין שימוש לשימוש

מפעם לפעם.16

אפשרי למנוע

דילילידול.17 

אחראית

להוראות היצרן


