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חשוב: קרא את ההוראות 
לפני השימוש ולשמור אותם 

לשימוש עתידי. בטיחות ילדך 
עלולה להיות מושפעת מהבנת 

ההוראות.
סגירה ופתיחת העגלה

2.1 נעילה - קפל, ומשוך את הידית כלפי 
מעלה עד שהיא "תילחץ" למיקום כפי 

שמוצג ב 2.2.
2.3 לחץ על הידית לאחור כדי לנעול את 

העגלה במצב פתוח.

CLICK

2.1

1

2

2.32.2

2.4

CLICK

2.5

CLICK
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3.1

הפעלת הבלמים
3.2 כדי לשחרר את הבלם 

לחץ על הדוושה הירוקה כלפי מטה.

3.2

4.3

4.24.1

x2
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5.1

5.2

x2

5.3

x2

x2

איך לכוון את רתמת הכתף
כתפיות הכתף צריכות להיות בגובה או 

מעט מתחת לכתפיים של ילדך.
5.1 כדי לכוונן את מיקום גובה רתמת 

הכתפיים, החלק את רצועת הכתף כלפי 
מעלה.

5.2 הכנס את קליפ הרתמה דרך לולאת 
הבד אל משענת הגב.

5.3 חזרו על שלבים אלו בשני הצדדים.
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6.2

6.3

6.1

x2

חיבור הריתמה
6.1 חבר את רצועות הכתפיים לקצות 

המותניים.
6.2 כדי להדק את הרתמה הכנס את 

זוגות הקליפסים לכל צד של האבזם. עד 
להישמע - קליק.

6.3 משוך את המכוונים בכיוון אחד כדי 
להאריך, ובדיוק לכיוון השני כדי לקצר את 

הרצועה.
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6.4 בדוק שרצועות הכתפיים נמצאות 
בגובה הכתפיים של ילדך או מתחתיהם. 

אם לא, יש להתאים אותם כפי שמוצג 
ב 5.1 עד 5.3.

6.5 בדוק את הידוק רתמת הכתף על ידי 
הוספת 2 אצבעות בין רצועת הכתף לגוף 

הילד.
אם אין באפשרותך להכניס שתי אצבעות, 

יש לשחרר את הרתמה. אם אתה יכול 
להוסיף יותר מ 2 אצבעות יש להדק את 

הרתמה.
6.6 בדוק את הלחץ של

רתמת המותניים על ידי הוספת 2 אצבעות 
בין רצועת המותניים לבין הילד.

אם אין באפשרותך להכניס שתי אצבעות 
יש לשחרר את הרתמה. אם אתה יכול 

להוסיף יותר מ 2 אצבעות יש להדק את 
הרתמה.

6.6

6.5

6.4
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7.1

7.2

x2

x2

7.4 7.5

x4

7.3
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7.6

8.3

14.1 8.1

8.2
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9.1

x2

9.2

10.1
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10.2

11.1
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13.1

13.313.2

12.2

12.1

קיפול העגלה
12.1 אין ללחוץ על הבלם בעת הקיפול.

12.2 לחץ והחזק את לחצן הידית הקדמית.



קיפול העגלה
13.1 לחץ והחזק את לחצן הידית 

התחתונה.
13.2 בעת החזקת שני הכפתורים, העבר 

את הידית כלפי חוץ.
13.3 שחרר את תפס הנעילה האחורי על 

- ידי לחיצה על הלחצן בחלק התחתון של 
הדוושה האדומה המרכזית.

13.4 דחוף את הידית כלפי מטה, כך 
שהעגלה תתקפל כיחידה אחת.

13.5 לאחר הדחיסה של העגלה 
המקופלת כשהידית כלפי מטה, 

המנעול המתקפל בעת "לחיצה", 
כפי שמוצג ב - 12.8.

אם ברצונכם להסיע את העגלה 
המקופלת באמצעות ידית הבר המקורית, 

כפי שמוצג ב - 14.1, אין להשתמש 
במתאם כפי שמוצג ב - 12.1.

13.6

13.4

CLICK

13.5

14.1

12
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הערות בטיחות
פריט זה הוא מוצר איכותי מבית Silver Cross. זה עומד EN1888: 2012 עם 

שימוש ותחזוקה נכונה יעניק לכם שירות מצויין לאורך זמן. במידה ויש לך בעיה 
עם המוצר, צור קשר עם יבואן Silver Cross בישראל אשר ינקוט בפעולה 

המתאימה.

חשוב: שמור על הוראות אלה לעיון עתידי

אזהרה:
* מוצר זה מתאים מלידה עד 15 ק"ג. )36-0 חודשים(

* השתמש תמיד במערכת הריסון.
* לעולם אל תשאיר את הילד ללא השגחה.

* ודא שכל התקני הנעילה תקינים לפני השימוש.
* כדי להימנע מפציעה, ודא שהילד שלך אינו קורב בעת פתיחה 

   וסגירה של העגלה.
* לפני השימוש יש לוודא שהתקני החיבור של מרכב השכיבה או יחידת המושב, 

   או מושב הרכב מחוברים כיאות.
* יש להשתמש כשגב המושב בתנוחת השכיבה המרבית עבור יילודים.

* אל תיתן לילדך לשחק עם מוצר זה.
* מוצר זה אינו מתאים לריצה או להחלקה.

* על הבלמים להיות מורדים ומקובעים בעת הוצאה והכנסה של הילד לעגלה.
* שים לב, כל עומס המחובר לידית ו / או גב משענת הגב ו / או בצד הרכב 

   ישפיע על יציבות הרכב.
* אין לשאת יותר מילד אחד בעגלה זו.

* אין להעמיד ילד שני על המנעול האחורי ולהשתמש בו כבטרמפיסט.
* אין להשתמש באביזרים שלא אושרו על ידי Silver Cross לכל מטרה.

* רק חלקים חלופיים המסופקים על ידי החברה ישמשו כחלקי חילוף.
* אין  להשתמש בעגלה אם חלק כלשהו שבור, קרוע או חסר.

* אין לאפשר לילדך לטפס לעגלה או לצאת מהמושב בכוחות עצמו, 
   מכיוון שהדבר עלול לגרום לפגיעה בילדך או לנזק למושב העגלה.

* לעולם אל תשאירו את ילדכם במושב עם כיסוי הגשם המותקן במלואו, 
    יש להשאיר תמיד פתח אוויר, והילד חייב להיות תחת השגחת מבוגר.

* בטיחות הילד שלך היא באחריותך.
* קיבולת סל: 1 ק"ג

*יש להחזיק תמיד את המושב בעת ביצוע התאמות. ולודא כי בלם החניה מורד
  ונעול. 
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Silver Cross (UK) Ltd, 
Micklethorn,
Broughton,
Skipton,
North Yorkshire BD23 3JA
United Kingdom
www.silvercross.co.uk
Tel: 0845 872 6900

יבואן: חסדי שמואל בייבי בע"מ 
בית וגן 3 ירושלים 02-5388404 

ע.מ 515738458
ארץ ייצור : סין

* אם נתקלת בקושי לקפל או לפתוח את העגלה אין להשתמש בכוח על מנת  
   שלא לגרום נזק. 

* קרא את ההוראות "פתיחה וקיפול" בקפידה. 
* אם אדם אחר, מלבד ההורים, ישתמש בעגלה זו )למשל סבא וסבתא, מטפלת(, 

יש להנחות אותם בכללי השימוש הנכונים.

טיפול ותחזוקה
שלדה - יש לבדוק תמיד את חלקי החיבור של השלדה. ולבדוק את חופש התנועה 

של כל התקני הנעילה.
ניקוי חלקי המתכת עם מטלית נקייה ויבשה.

ניקוי אבק בתוך המנגנונים: ניתן לשטוף במים נקיים.
אין להשרות.

פריטי בד - נא לעיין בהוראות השטיפה בתווית לשטיפת הפריטים.
יחידת המושב - ניקוי היחידה, ספוג עם מים חמים וסבון. יש לשטוף היטב עם מים 
נקיים כדי למנוע כתמים. אפשר לייבש באופן טבעי, הרחק מחום ישיר ואור שמש 

חזק.
לעולם אין לשטוף במכונה, לייבש, או להלבין את כל פריטי הבד או יחידת המושב. 

דרגה מסוימת של דהייה עלולה להתרחש לאורך זמן באמצעות שימוש יומיומי.

ַאֲחָריּות
שנה אחריות כנגד תקלות בייצור, למעט בדים.




