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!בל םיש
תומתרה וכרדש ןווקמ הריכמ םרופטלפ לכב ןלהלש עדימה תא גיצהל הבוח -01/09/2016מ לחה
.םימרגוטקיפה ללוכ ,תורכמנ ®JULIUS-K9
.הזה עדימה לש דרפנ יתלבה וקלח אוה ,הבוח םג ותגצהש ,ןוטרסה
.המתרה לש ןוכנ אל שומישמ וא היוגש הינקמ םיעבונה םיקזנו םינוכיסה רועזמל שמשמ הז עדימ
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איה שטוקסב תחתפנה תננווכתמה הזחה תרוגח
 JULIUS-K9®.לש ותוחתפתה
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.בלכה לש הזחה דצמ תלעננ הרוגחה
םומינימה יינמיס ןיב ,שומישה תוארוה יפל םאתומשכ
לקשמ לש םינפ בר קיזחהל הלוכי המתרה ,םומיסקמל
.בלכה
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הנוכנ לדוג תחיקל
לדוגה תעיבק תנמ לע תינויח איה בלכה תודימ לש תקיודמ הדידמ
.םותרל םיאתמה
וילגר יירוחאמ תועבצא עבראכ ךבלכ לש והזח ףקיה תא דודמ
ןהירוחאמ תועבצא יתשכו -4,ו  0, 1, 2, 3תודימה רובע תוימדקה
-Baby2.ו  Baby1ליבשב

opyr
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?המתרה ךותמ בגה בלכ םא תושעל המ
ושאר תא ךושמל הסנמ וא רוחאל המתרהמ קומחל הסנמ בלכה םא
.העוצרה תחיתממ ענמהל ץלמומ רלוקהמ

-K9®.ו IDC®-POWERHARNESS

©c

תידיה תחטבא
תויורשפא עברא םע תבכרומ הניה ®-IDC-POWERHARNESSה תידי
.תונוש קוזיח
וב ןהינש תא ,דרפנב תידיה תא וא תיזכרמה תעבתה תחטבאל תורשפא שי
.ןהמ תחא ףא תא וא ,תינמז
/ו חטבאל רשפא -K9ו  MINI, MINI-MINIםילדגה תומתר לש ןהיתוידי תא
.ספתהל ןוכיסה תא םצמצל ךכבו ,ורקלוב תופחל וא
.ישפוח םיצרה םיבלכ לצא תדחוימ תועמשמ לעב וז הנוכת

תומתרב שומישל הנוכנ המאתהו בלכה תדידמ

o

רשפאמו םייפתכה רוזאב םוקמ קיפסמ בלכל ריאשמ ןיקת םותרל לדוגה
.ישפוח ןפואב וילגר תא זיזהל אל
רבעמ תוימדקה וילגר תא ריבעהל לולע ךבלכ ,ידמ לודג העוצרה תא םא
.הזח תעוצר וקל
וא/ו העוט לדוג תחיקלמ םיעבונה םיקזנ לע יארחא וניא ®JULIUS-K9
.היוגש המתר תמאתה

!החגשה אלל הרושק דמחמ תייח ריאשהל ןיא

©c

תולולע היוגש העוצר וא המתר תמאתה וא/ו העוט לדוג תריחב !הרהזה
.רלוקה ןמ וא המתרהמ ררחתשמ ךבלכ ובש בצמל םורגל
.בלכה לש וראווצ לע ץחלת איה ,ידמ הנטק המתרב שומיש תעב
תא המש הזחה תעוצרשכ ,תינפוג העיגפל םורגל הלולע העוט לדוג תריחב
.והזח חטש ינפ לע וציפהל םוקמב בלכה לש וראווצ לע ולכ ץחלה

I

.םותרל םיאתמה לדוגה תעיבק תנמ לע תינויח איה בלכה תודימ לש תקיודמ הדידמ

!הרהזה

L

ךיתועבצא תא סינכהל רשפאשכ יוארכ תמאתומ הנותחתה העוצרה
.תולקב בלכה בגל המתרה ןיב
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הרטלוא תנירקו תוביטרמ רומש

op

U09 00241, U10 00002, 001632258-0001
402010004256-0003, 402010005060-0006,
402010005060-0007, 402010005060-0008
402010005060-0012, 012040382
402010005060-0012
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’סמ טנטפ ,יפוריאה םיטנטפה דרשמ

ןוסחאו יוקינ
 40°C/105°Fדע דבלב תינדי הסיבכ
דרפנב סבכל

המתרה תא םישל
תמאתה תרבגומ בל תמושת שידקהל שי המתרה תא םישל ינפל
.הזח תתו הזח תעוצר
.רוחאל קומחל בלכה לכוי ידמ תפפור העוצרמ
תעוצר ,בלכה לש תוחונ יאל ”קר“ ידמ החותמה הנותחת העוצר
םורגל ךכבו יחשה תיב רועב ךכחתהל לולע לבא ידמ החותמה הזח
.םיעוצפל

