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 ערסל ילדים
לקפוץ, לדהור, לרחף ולעוף

ערסלי הילדים של ניע נוח מספקים לילדים שפע הזדמנויות 
לפעילות פיזית ולתרגול של שווי המשקל. ברגע אחד יכול 
הערסל לשמש למשחק דינמי של קבוצת ילדים וברגע אחר 
מקום להתכנסות ולרגיעה. המשחק בו תמיד יצירתי, מפתיע, 

ומזמין המצאות חדשות.



הוראות תלייה ושימוש 

העוגן . 1 באמצעות  בטון  מתקרת  לתלייה  נועד  הערסל 
הכלול בערכה. בבתים עם תקרת רשת טיח או גבס יש 

לאתר את קורת הבטון התומכת בתקרה ולתלות ממנה.
הערסל מתאים לשימוש בתוך הבית.. 2
3 . 13 מקדח  באמצעות  בתקרה  חור  קדחו  לתקרה:  עיגון 

מ”מ. נעצו את העוגן עד הסוף בעזרת פטיש והדקו את 
האום היטב באמצעות מפתח. אם אינכם בטוחים לגבי 

התקנה נכונה של העוגן יש להעזר בבעל מקצוע.
השחילו את הקצה החופשי של החבל לטבעת שבעוגן. . 4

הערסל  של  התחתון  שחלקו  כך  החבל  אורך  את  קבעו 
יימצא בגובה 85 ס”מ מהרצפה. השחילו שנית את קצה 
החבל לתוך הטבעת כפי שמודגם באיור. קשרו את החבל 

כפי שמודגם באיור והדקו את הקשר בצמוד לעוגן.
הערסל מתאים לילדים מגיל שלוש ועד למשקל 40 ק”ג. . 5

ילדים מתחת לגיל 3 עשויים להתקשות להיכנס לערסל 
הקפיץ  את  להסיר  ניתן  עצמאי.  באופן  ממנו  ולצאת 
את  הסרתם  אם  ק”ג.   70 של  למשקל  עד  ולהשתמש 

הקפיץ יש לשרשר את שתי הטבעות הקפיציות זו לזו.
יש לשמור את הוראות ההתקנה לשימוש עתידי.. 6
חובת הרכבה על ידי מבוגר.. 7
חובה לקשור את החבל על פי ההוראות. תלייה ושימוש . 8

על אחריות המשתמש.
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הוראות בטיחות 

לפני תליית הערסל יש לוודא שהתקרה שלכם במצב טוב . 1
נדנדות. השתמשו רק באביזר תלייה  ומתאימה לתליית 
המתאים לסוג התקרה שלכם. אם אינכם בטוחים בנוגע 

לתלייה נכונה התייעצו עם איש מקצוע.
אין להשתמש בערסל כאשר מיתר הבטיחות אשר עובר . 2

לאורך הקפיץ חסר או קרוע.

ביתי . 3 לשימוש  מיועד  הערסל 
החבל  שסביבת  לוודא  יש  בלבד. 
קשים.  מעצמים  פנויה  והערסל 
רצפה  מעל  בערסל  להשתמש  אין 
אחר. קשה  משטח  או   חשופה 

העיגון . 4 את  פעם  מדי  לבדוק  יש 
מהודק  שהאום  ולוודא  לתקרה 
היטב. אין להשתמש בערסל כאשר 
ביחס  כלשהו  בכיוון  זז  העוגן 

לתקרה.
שלמות . 5 את  פעם  מדי  לבדוק  יש 

לעין  נראה  פגם  קיים  אם  החבל. 
או  החבל  של  החיצונית  במעטפת 
לכל  אחיד  אינו  החבל  עובי  אם 
אורכו יש להפסיק להשתמש בערסל 

ולהחליף את החבל.
יש לבדוק את שלמות הערסל פעם . 6

בשבוע לפחות. אם מצאתם פגם או 
בלאי יש להפסיק להשתמש ולפנות 
ליצרן להחלפת החלק הפגום. ערסל 
שלא נבדק עלול להתהפך או להפוך 

למסוכן.
החלפת . 7 כגון  בערסל,  שינוי  כל 

חלק או הוספת אביזר, ייעשה אך 
ורק בהתאם להנחיות היצרן לאחר 
פניה אליו וקבלת הנחיות מפורטות 

בכתב.


