
 
 

 הוראות שימוש
 מוצרי פאלם ליף תוכננו ועוצבו לשימוש חוץ בסביבה מאוד מאתגרת - שמש חזקה, מים, ילדים שאוהבים

  לקפוץ וכו'.
 להלן מספר הוראות שימוש שיעזרו לכם לשמור על המוצר:

 
:POOL עבור קולקציית 

 סיימתם יום מהנה בבריכה? הוציאו את הפוף מהבריכה. אפשרו לו להתייבש. אבל לא לתלות את הפוף
  לייבוש! הוא עשוי להיות כבד ותליית הפוף עלול לגרום לקריעה הידית ולהחלשת הבד באופן כללי.

  אל תניחו פופים אחד על גבי השני מחוץ לבריכה - זה עלול לגרום ליצירת עובש ולכתם.
 נגמרה העונה? ייבשו את הפופים היטב ואחסנו את הפופים במקום מוצל ויבש. כך תוכלו ליהנות מהם גם

  בעונה הבאה.
  בשום מצב - אל תשאירו ילדים קטנים על הפוף בבריכה ללא השגחת מבוגר.

 שימו לב שרוכסן פתח המילוי תמיד סגור עד הסוף ולא מחובר לו אטב. כך תוכלו להיות בטוחים שהרוכסן לא
  יפתח.

  הוראות ניקוי:
  נקו את הפוף באמצעות ספוג או מטלית רטובה. ניתן להשתמש במעט סבון ביחס של 1:50 למים.

  הרחיקו מאש, לא להכניס למכונת כביסה, לא להלבין, לא לגהץ, לא לנקות בניקוי יבש.
 
 
 

IN&OUT-ו POOLSIDE עבור קולקציית 
  לא להכניס מוצרים מקולקציה זו לבריכה.הם אינם מיועדים לכך.

 
  הוראות ניקוי:

 הדרך הכי טוב לשמור על הפוף נקי לאורך זמן היא לשטוף אותו מידי פעם כאשר אתם מנקים את הגינה או
  המרפסת שטפו את הפוף באמצעות צינור גינה עם מים טריים ונקיים.

  ניתן לנקות את כיסוי הפופים בעודו על הפוף. אין צורך להסירו.
  

 כתמים שנוצרו מאבק או חומר אורגני יש לנקות באמצעות מטלית ספוג או מברשת עדינה רטובים. הבדים
 הנם דוחי טחב אבל חומרים אורגנים שדבקו לבד עשויים ליצור טחב או עובש. יש לשטוף היטב כדי להסיר את

 כל שאריות הלכלוך לאחר הניקוי.
 

 צבעים בהירים מאוד כמו לבן או שנהב עשויים לקבל גוון מעט צהבהב או ורדרד בתנאי לחות גבוהה או מחסור
  באוורור. הגוון יחזור לעצמו לאחר מספר שעות של חשיפה לשמש או אוויר צח.

 
 בדי הכיסויים עמידים בחומציות ובסיסיות - אם הבד הוכתם בכבדות הכינו דלי מים עם סבון ביחס של 1:50

 ושפשפו את הכתם להסירו באמצעות מטלית או מברשת רכה. לאחר מכן שטפו בצורה יסודית על מנת להסיר
  שאריות לכלוך אורגני.

 



 לניקוי כתמי טחב או כתמים עיקשים אחרים - הכינו דלי עם מים עם אקונומיקה ביחס של 3:100 וסבון ביחס
 של 1:100. כלומר על ליטר מים 30 מ"ל אקונומיקה ו-10 מ"ל סבון. שפשפו באמצעות מטלית ספוג או

  מברשת זיפים רכה. לאחר שהכתם ירד שטפו ביסודיות בכדי להסיר שאריות לכלוך אורגני.
 

 ניתן גם להסיר את הכיסוי ולהכניסו למכונת כביסה אך מומלץ לבחור בתוכנית כביסה עדינה. כביסה אגרסיבית
  עשויה לפגום בגימור דוחה המים אשר על פני הבד ובשכבת האיטום למים אשר בגב הבד.

 
 

 אזהרות
 ילדים יכולים להיחנק מן המילוי אשר בתוך המוצר. לכן יש לפתוח את הכיסוי אך ורק למטרה

  של החלפת מילוי.
 לא להשאיר את רוכסן הכיסוי פתוח. ילדים עלולים לתחוב לפתח יד או רגל. ילדים קטנים גם

 עשוים לזחול פנימה ולהחנק מן המילוי.
 מוצר זה אינו חגורת הצלה. לעולם אל תשאיר ילדים ללא השגחה. אפשר שימוש רק תחת

 השגחת מבוגר.
 

 


