
חשוב, שמור לשימוש עתידי, קרא בקפידה

SURF עגלת
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חשוב: קרא את ההוראות 
לפני השימוש ולשמור אותם 

לשימוש עתידי. בטיחות ילדך 
עלולה להיות מושפעת מהבנת 

ההוראות.
 SILVER של SURF עגלת התינוק

CROSS הינה מוצר באיכות גבוהה, העומד 
בסטנדרטים גבוהים. טיפול ותחזוקת נכונה 

יבטיחו שימוש לטווח ארוך.
עגלת תינוק זו מתאימה מלידה ועד משקל 

15kg . יש לודא תמיד כי כל אדם המשתמש 
בעגלת התינוק יקרא הוראות אלו.

יש לקרוא את ההוראות בזהירות ולזכור, 
בטיחות הילד שלך היא האחריות שלך.

אזהרה: אין להשאיר את הילד 
ללא השגחה.

חלקי העגלה:
1.1 יחידת מושב

1.2 שלדה
1.3 פגוש

1.4 גלגלים אחוריים
1.5 גלגלים קדמיים

1.6 מצע שכיבה
1.7 עריסה

1.21.1

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7
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הכנה לקראת שימוש
הסר את כל חומרי האריזה מעגלת 

התינוק, כדי להשתמש בעגלת התינוק 
שלך מלידה יש להשתמש בעריסה או  
יחידת מושב עם התאמה לתינוק שרק 

נולד.

אזהרה: בדוק שיחידת המושב 
ממוקמת בצורה נכונה לפני 

השימוש.

Surf מארז
2.1 חבר את החזית וגלגלים האחוריים על 
 Surf -ידי הכנסת הסרנים לתוך שלדת ה

עד שהם "יילחצו" למקומו.
2.2 שחרר את הנעילה )למצב מתקפל( 

והרם את הידית לגובה המותניים.

2.1

2.2
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2.3 הרם את הידית כלפי מעלה תוך  
אחיזה בידית, עד המסגרת, יש לשמוע 
"קליק" ולוודא כי הנעילה התבצעה. יש 

לבדוק תמיד כי השלדה מאובטחת.

2.4 יש לנעול את הבלם ולהתאים את 
גובה הידית על ידי לחיצה על כפתור 

ההתאמה.
2.5 החלק את הידית כלפי מעלה או מטה 

ושחרר את לחצן ההתאמה. הידית תנעל 
למקומה.

שלדת ה- Surf שלך מוכנה כעת 
לשימוש.

2.3

2.4

2.5

*
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 SURF שימוש בעגלת
מלידה עם עריסה

הסר את כל חומרי האריזה מחלקי 
עגלת ה-Surf והעריסה.

3.1 ראשית יש להכין את העריסה מחוץ 
לשלדה. הנח את ההעריסה במורד 

החיצוני עם מסגרת העליונה ביותר. 
לחץ על 2 הברים ממתכת לחיזוק 

הבסיס הפנימי של העריסה. יש לאתר 
את החריץ הקטן המחזיק את המסגרת 

יציבה.
3.2 צרף את העריסה והדק את הרוכסן 

הפנימי. יש רוכסן אחד בכל קצה של 
העריסה.

3.3 יש לעבור את שני החלקים בצורת 
D של העריסה, בין העריסה הפנימית 

והחיצונית ולהדק את כפתורים כדי 
לאבטח את העריסה למקומה.

3.4 הנח את המזרן בבסיס העריסה.
3.5 יש לחבר את רוכסן הגגון לעריסה 

למרכוז העריסה למקומה.
3.6 חבר את הגגון למסגרת על ידי 

לחיצה על הקליפסים המצורפים לגגון 
בכל צד של המסגרת.

3.7 התאמת הכיסוי על ידי רכיסתו לצד 
לחיצוני.

הערה: הכיסוי מגיע ב 2 חלקים. 
כדי להשתמש בכיסוי עם העריסה, 

החלק העליון של הכיסוי צריך להיסגר 
בעזרת הרוכסן ראשון. יש לשמור על 

החלק התחתון של הכיסוי  במקום 
בטוח.

3.1 3.2

3.3 3.4

3.5 3.6

3.7
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3.8 החלק את קטעי דש הכיסוי מעל 
נקודות העיקול בחלקה הפנימי של 

מסגרת העריסה.
3.9 חבר את בר הפגוש על ידי לחיצה על 

הקצוות שלו אל נקודות חיבור במסגרת 
העריסה.

יש לשמוע את צליל ה"קליק" המאשר את 
ישיבת בר הפגוש במקום. 

הרם בעדינות  את בר הפגוש על מנת 
להבטיח כי הוא נעול במקום. 

קפל את דש הכיסוי מעל בר הפגוש, 
המגנטים מוסתרים בתוך הדש יחזיקו 

אותו במקומו..
הערה: בר הפגוש מיועד לנשיאה של 

העריסה ושל מרכב הישיבה.

אזהרה: ודא כי בר הפגוש נעול 
באופן מלא במקום בכל פעם 

שאתה מרים את הילד בעריסה. 
בטיחות ילדך היא באחריותך!

אזהרה: ודא שכל התקני הנעילה 
סגורים לפני השימוש.

עריסת הסרף מוכנה לשימוש.

3.8

3.9
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חיבור העריסה לשלדה
4.1 כדי לצרף את עריסת ה- Surf לשלדה 

יש  להחזיק את ההעריסה מעל השלדה. 
אתר את מחבר העריסה המצורף למארז. 

ודא כי העריסה נכנסת עם שמיעת  "קליק" 
משני הצדדים למקומה. העריסה צריכה 

לפנות בכיוון מנוגד לכיוון הנסיעה עם הפנים 
להורה. הרם את ההעריסה בעדינות על ידי 

בר הפגוש כדי לוודא כי היא נעולה למקומה.

אזהרה: אין להוסיף מזרן מעבר למזרן 
המקורי שסופק במארז.  

ניתוק העריסה מהשלדה
4.2 כאשר העריסה פונה אליך, לחץ על לחצן 

תחילה על לחצן השחרור האדום הממוקם 
בצידה של ההעריסה, עד שייכנס פנימה.

אזהרה: לחצן זה עתה פותח  את 
חיבור העריסה לשלדה.

תוך כדי לחיצה של כפתור השחרור, לחץ על 
הכפתור השחור בצידה השני של העריסה, יש 

להרים את העריסה מהשלדה באמצעות בר 
הפגוש.

אזהרה: יש הבטיח תמיד כי בר הפגוש 
מחובר כאשר הילד שלך נמצא 

בעריסה. 

העריסה מוכנה כעת  להרמה 
מהשלדה.

4.2

4.1
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שימוש בבר הפגוש
בעריסה

עריסת ה-SURF ומושב הישיבה משתמשים 
באותו בר פגוש, ניתן להשתמש באופן מלא 

או להסירו מידי פעם.
5.1 כדי לחברו, יש  ללחוץ בשני קצוות בר 

הפגוש על הנקודות המחברות אותו ליחידת 
המושב. ולשמוע את ה-"קליק" המסמן את 

חיבורו למקום.
5.2 כדי לנתקו לחץ במסגרת המושב על 

הכפתור ביד אחת ומשוך את מוט בר הפגוש 
הרחק מנקודת המחבר ביד השנייה . בר 

הפגוש יסתובב. כדי לנתק משני הצדדים יש 
לחזור  על הפעולה גם בצד השני.

אזהרה: בר הפגוש חייב להיות מחובר 
היטב בכל זמן השימוש בטיחות של 

הילד שלך היא האחריותך.

שימוש בכיסוי העריסה
6.1 רוכסן אחורי של גגון הראש מאבטח את 

הגגון לעריסה בצורה נכונה.
6.2 גגון ה- Surf מתאים למסגרת העריסה 

על ידי לחיצה על של הקליפים למסגרת 
העריסה מתחת לפלסטיק השחור העגול.

6.3 גגון ה- Surf שלך יכול לשמש במגוון 
מצבים: באופן מלא פתוח, פתוח למחצה, 

עם חלון צפייה ומכוסה במלואו.

5.1 5.2

6.1 6.2

6.3
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שימוש בכיסוי העריסה
7.1 תחילה נתק את החלק התחתון של 

הסינר באמצעות הרוכסן שבחזית. לאחר 
מכן פתח את החלק העליון של הרוכסן.

הערה: יש  לשמור על הכיסוי
במקום בטוח, לשימוש עתידי.

7.2 החלק את קטעי דש הכיסוי מעל
נקודות העיקול על החלק הפנימי של 
מסגרת העריסה וקפל את דש הסינר 

מעל בר הפגוש. באמצעות מגנטים 
נסתרים הכיסוי יותאם למקומו.

שימוש במזרן העריסה
8.1 מזרן העריסה של עגלת Surf הוא

נשלף. כיסוי המזרן מתאים לכביסה ידנית. 
הסר את כיסוי המזרן, לפני כביסה על ידי 

פתיחת דש בגב כיסוי המזרן
והסרת קצף המזרן.

7.1 7.2

8.1
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שימוש ביחידת המושב
9.1 יחידת מושב Surf שלך יכולה להיות 

מותאמת לשלדה כשפני התינוק להורה או 
החוצה. כדי להתאים את יחידת המושב לכיוון 

הרצוי יש לנתק את הנקודה המסומנת בחץ 
בציור, ולחבר בכיוון הרצוי

הכנת יחידת המושב
10.1 ראשית, רוכסן הגגון מחובר למסגרת 

המושב ודואג לחזקו כראוי. צרף את הגגון על 
ידי לחיצה של הגגון עם שני הקליפסים משני 

הצדדים אל מסגרת המושב מתחת לעיגול 
שחור העגול מפלסטיק.

10.2 השחל את הרתמה דרך הלולאות, החלק 
את רצועות החזה והאבזם דרךהפתחים בריפוד

כדי להבטיח את מיקומם הנכון.

9.1

10.1

10.2
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11.1 התאמת בר הפגוש ליחידת המושב על 
ידי הצבת פיני המתכת של בר הפגוש

מול נקודות הקיבוע בשלדה, יש לשמוע 
"קליק" כאשר בר הפגוש יושב לבמקומו.

אזהרה: יש להבטיח תמיד כי בר 
הפגוש מחובר כאשר הילד יושב 

ביחידת המושב.

הערה: הכיסוי מגיע ב 2 חלקים.
כדי להשתמש בכיסוי עם יחידת 

המושב, יש לחבר את החלק התחתון 
של הכיסוי ברוכסן לחלק הקדמי.

11.2 יש לקפל את דש הכיסוי מעל
בר הפגוש.

11.1

11.2
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חיבור יחידת המושב לשלדה
אזהרה: ודא שכל התקני הנעילה

סגורים לפני השימוש.
12.1 כדי לצרף יחידת מושב Surf לשלדה , 
יש  להחזיק את יחידת המושב מעל השלדה. 

אתר המחבר של יחידת המושב, ודא כי 
יחידת המושב משמיעה "קליק" כאשר היא 

מתמקמת למקומה. יחידת המושב יכולה 
לפנות קדימה או אחורנית. הרם את יחידת 
מושב בעדינות על ידי בר הפגוש על מנת 

לבדוק כי המושב נעול למקומו.

ניתוק יחידת המושב מהשלדה
13.1 כאשר יחידת המושב פונה אליך לחץ

על לחצן השחרור האדום ממוקם ראשון בצד 
של יחידת המושב עד שיינעל למקומו.

אזהרה: לחצן זה הוא אינו נעול כעת. 
חידוש הנעילה ייתרחש כאשר תחבר 

את יחידת המושב מחדש.
תוך כדי לחיצה על הלחצן ושחרור הלחצן 

השחור בצידה השני של יחידת המושב, 
יש להרים את יחידת המושב מהשלדה 

באמצעות בר פגוש.

אזהרה: יש להבטיח תמיד כי בר 
הפגוש מחובר כאשר ילדך יושב 

ביחידת המושב.
כעת ניתן להרים את יחידת המושב.

הערה: הורד את הילד מיחידת מושב 
לפני ניתוק יחידת המושב מהשלדה.

12.1

13.1
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רתמות
אזהרה: השתמש תמיד ברצועת 

המפשעה בשילוב עם רצועות 
המותניים וכתף.

14.1 כדי להדק את הרתמה יש להכניס 
את שני הקליפסים לכל צד של האבזם. 

יש לשמוע את צליל ה"קליק" המאשר את 
מיקומה הנכון של הרצועה.

אזהרה: השתמש תמיד ברתמת 
הבטיחות.

14.2 כדי לשחרר את הרתמה יש ללחוץ 
במרכז הכפתור של האבזם ולמשוך את 

הרצועות זו מזו. רצועות הכתף יכולות 
להשתחרר מהאבזם אם נדרש.

14.3 רצועות הרתמה מתכווננות באופן 
מלא על ידי טבעות ומאפשרות תנועה 

לכל רצועה בנפרד אם נדרש .

הילד שלך צריך להיות תמיד רתום 
ולעולם לא להישאר ללא השגחה, 

אפילו לא לפרקי זמן קצרים.

רתמות עגלת ה- Surf יכולות להיות 
מותאמות לגודלו של הילד שלך, בהתאם 

לשלבי גדילתו. 

14.1

14.2

14.3
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14.4 לרצועות הכתף יש 2 מצבי גובה,
על מנת לכוונן יש לשחרר בחלקה

האחורי של יחידת המושב את הטבעת. 
ולהעביר מהחלק האחורי של יחידת 

המושב דרך החזית אל חלקה הקדמי של 
יחידת המושב ולאפשר התאמת רצועת 

הכתף למקומה.
15.5 רצועות המותניים ניתנות לשינוי 

עבור ילד קטן כאשר הן מושחלות דרך
הלולאות על המושב.

שימוש גגון על יחידת המושב
15.1 רוכסן הגגון מתחבר לחלקו האחורי 

של המושב חיזוק הרוכסן אל המסגרת
כראוי תמקם אותו נכון. צרף את הגגון על 
ידי לחיצה על שני הקליפסים משני צידי 

הגגון אל מסגרת המושב מעל לעיגול 
הפלסטיק השחור.

14.4

14.5

15.1
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שימוש בכיסוי על יחידת המושב
16.1 החלק את קטעי דש הכיסוי והתאם 

לנקודות החיבור בצד הפנימי של מסגרת 
המושב. קפל את הכיסוי מעל בר הפגוש 

כדי להבטיח את נוחות ילדך.

שימוש בבר הפגוש יחידת המושב
ליחידת מושב ה-Surf בר פגוש שניתן 

להתקין ולהסיר.

אזהרה: תמיד יש להבטיחך כי בר 
הפגוש מחובר כאשר ילדך יושב 

ביחידת המושב.

17.1 התאם את בר הפגוש ליחידת 
המושב על ידי הצבת פיני המתכת של בר 

הפגוש מול נקודות הקיבוע על היחידת 
המושב. יש לשמוע "קליק" כאשר בר 

הפגוש נלחץ למקומו.
17.2 כדי לנתק, לחצו על שחרור בר 

הפגוש בכפתור ביחידת המושב ביד אחת
ומשכו את מוט  בר הפגוש מנקודת 

הקיבוע ביד השנייה.
בר הפגוש יסתובב ויאפשר גישה קלה 
לילדך, אם צריך להסיר את בר הפגוש 
באופן מלא יש לשחררו גם בצד השני.

אזהרה: יש להוריד תמיד את הילד 
מהמושב לפני שתנסה להרימו.

16.1

17.1

17.2
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התאמת מצב יחידת המושב
עגלה זו אינה מהווה תחליף 

לעריסה או למיטה. אם ילדך צריך 
לישון, יש להשכיבו במרכב שכיבה 

מתאים, בעריסה או במיטה
לעגלת Surf שלושה מצבי קדימה מול 
ושלושה כנגד כיוון הנסיעה מול עמדות 

מושב
18.1 כדי להתאים את מיקום המושב 

בשני המצבים, קדימה או אחורנית יש 
לעמוד מחוץ ליחידת המושב עם שתי

הידיים ולהניח את האצבעות כנגד 
כפתורי כוונון המושב העגולים והגדולים.

לחץ בחוזקה פנימה,  הזז את המושב
קדימה או אחורה ליחידה זקופה,

חצי השענות או הישענות מלאה. שחרר 
את הכפתור וחכה כדי לשמוע "הקליק"

המבטיח כי המצב נעול.

Surf -קיפול שלדת ה
הערה: כדי להבטיח קיפולי  נכון של 
שלדת ה- Surf יש לודא הסרת כל 

החלקים לפני הקיפול.
19.1 ודאו כי הגלגלים הקדמיים נעולים.
19.2 יש לנעול את דוושת הבלם בצבע 

אדום.
19.3 לחץ והחזק את הכפתור הנמצא 

בידית ההתאמה / מתקפלת. הורד את 
הידית לנקודה הנמוכה ביותר שלה.

שחרר את הכפתור.

18.1

19.1

19.2

19.3



16

20.1 סובב את הידית קדימה אנכי 
לעמדה, והקשב ללחיצה.

20.2 החזק את דוושת הרגל  
האדומה כלפי מטה בעדינות, 

סובב את הידית קדימה כדי 
שהשלדה  תתחיל להתקפל.

20.3 ודאו כי סוגר הנעילה 
המתקפלת לוחץ על מסגרת 

השילדה המקופלת.

שימוש בבלם
אזהרה: יש תמיד לנעול
את בלם החניה כאשר 

העגלה עומדת.
21.1 כדי לסגור את הבלם, לחצו 

כלפי מטה על דוושת הבלם 
האדומה. הקשיבו ל"קליק" 

המאשר נעילה.
הערה: בדוק תמיד כי הבלם סגור 

באופן מלא בעת נדנוד עגלת 
התינוק.

21.2 לניתוק הבלם, לחצו בעדינות
על הכפתור הירוק ושחררו את 
הבלם. נענע את העגלה אחורה

לפני תנועה קדימה.

הפעלת הגלגלים מסתובבים
הערה: אנו ממליצים על נעילת
הגלגלים הקדמיים אם העגלה 

נוסעת רוב הזמן קדימה.
22.1 סובב את ידית השחרור 

הצידה כדי לנעול את הגלגלים 
לעמדה קבועה.

20.1

20.3

20.2

21.1 21.2

22.1
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שימוש במתאמים עם סל קל 
Simplicity

 Surf 24.1 כדי לצרף את מתאמי
אתר את הבליטות על השלדה 

המתאמים משני הצדדים. והחלק  
את המתאמים למקומם עד שתשמע 

קליק.

24.2 ואז תוך כדי לחיצה ממושכת על 
הכפתורים הכסופים האחרים החלק 

את הצד הקדמי של מתאם בצד 
שמאל, למקומו שאתה אוחז בידית 

הנשיאה.

אזהרה: עמוד מאחורי ידית הסל 
קל, על מנת להבטיח כי הכפתור 

האדום נעול בצד  ימין של 
השלדה ושים לב לצד השמאלי 

שלא יפגע בשלדה.

24.1

24.2

התאמת גובה הידית
לעגלת Surf  יש  4 מצבי גובה ידית. 

23.1 לחץ והחזק  את הכפתור תוך החלקה והתאמת 
גובה הידית

23.2 החלק מטה ומעלה עד הגובה הרצוי ואז שחרר 
את הכפתור. הידית תנעל למקומה.

23.1

23.2
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25.1

25.2

ניתוק סל קל Simplicity מהשלדה

25.1 כאשר הסל קל פונה אליך תחילה לחץ 
על לחצן הכסף בצידו הימני והחלק אותו 

למטה עד שיתנתק ממקומו.

25.2 ואז תוך כדי לחיצה ממושכת על 
הכפתורים הכסופים האחרים החלק את הצד 

הקדמי של מתאם בצד שמאל, למקומו שאתה 
אוחז בידית הנשיאה

אזהרה: כאשר הסל קל הוצא ממקומו 
הלחצן האדום אינו נעול. הוא ינעל 

מחדש כאשר המושב יחובר שוב לשלדה

הסרת המתאמים מהשלדה
26.1 עבור שני המתאמים, לחץ על הלחצן 

העגול בצד של המתאם ומשוך את המתאם 
כלפי מעלה כדי לשחררו מהשלדה.

אזהרה: אל תסיר את ידית האחיזה אם 
המתאמים עדיין מחוברים

אזהרה:ידית האחיזה שלך תמיד צריכה 
לפנות לכיוון הנסיעה

 הערה: תמיד להסיר את המתאמים 
לפני קיפול המארז או הצמדת מושב 

הישיבה. אי ביצוע הוראה זו עלול לגרום 
למתאמים או למארז נזק.

26.1
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אזהרה:
- לעולם אל תשאיר את ילדך ללא השגחה

- מוצר זה מתאים מלידה 
- יש להשתמש תמיד ברתמת הבטיחות, ברצועת המפשעה בשילוב עם רצועת

   המתניים. 
- יש לוודא שהתקני החיבור ביחידת העריסה, ויחידת המושב משולבים כיאות לפני 

   השימוש.     
- ודא שכל התקני הנעילה  נעולים לפני הנחה/הורדת הילד מהעגלה
- כדי למנוע פציעה יש להרחיק את הילד לפני קיפול ופתיחת העגלה

- אין לתת לילד שלך לשחק עם מוצר זה
- בדקו שגוף העגלה וכל חלקיו במצב תקין ולא פגומים לפני שימוש

- מוצר זה אינו מתאים לריצה או החלקה
- כל עומס המחובר לידית ו / או לחלק האחורי של משענת הגב ו/או - 

   אין לשאת יותר 
   מילד אחד בעגלה זו

- אין להעמיד ילד שני על אחורי העגלה
- אין להשתמש באביזרים שלא אושרו על ידי סילבר קרוס

- אין להשתמש בעגלה אם אחד מחלקיה שבור, קרוע, או חסר
- אל תאפשר לילדך לטפס על העגלה  

- הרחק מהעגלה כל הדבר עלול לגרום לפציעת ילדך או לגרום נזק לעגלה.
- כל מטען המחובר לידית או/וגם לחלק האחורי של משענת הגב או/וגם לצדי 

   העגלה יכול להשפיע על יציבות העגלה. העומס המותר בסל התחתון  עד 2 ק"ג
מצב עריסה

- מצב עריסה מתאים רק לילד שאינו יכול לשבת בעצמו, להתגלגל 
   ולדחוף את עצמו 

   על ידיו וברכיו.
- משקל מירבי של ילד בעריסה 9 ק"ג

- אין לתת לילדים אחרים לשחק ללא השגחה בקרבת העריסה.
- יחידת מושב זה אינה מתאימה לילדים מתחת לגיל 6 חודשים.

15kg משקל מרבי של הילד:עד -
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יחידת מושב
- עגלה זו אינה מהווה תחליף לעריסה או למיטה. אם ילדך צריך לישון, 

   יש להשכיבו במרכב שכיבה מתאים, בעריסה או במיטה.
- יש להפעיל את התקן החנייה )התקן העצירה( בעת הושבת הילד בעגלה 

   או בעת הוצאתו ממנה. לודא תמיד כי במצב עצירה כל התקני העצירה
   נעולים לפני הורדת הילד.

- אין לעמוד על העריסה או על יחידת הישיבה.
- יש להיות מודע לסיכון של אש פתוחה ומקור אחר של חום חזק,

   כגון שריפות, גז וכו ’ בסביבתה הקרובה של העגלה וחלקיה.
- הידיות וחלקה התחתון של העריסה צריכות להיבדק באופן קבוע 

- אין להוסיף מזרן מעבר למזרן המסופק.
- אין  לתלות שקיות או חפצים אחרים מהידית. זה עלול לגרום 

   לחוסר איזון. 
- תמיד יש להחזיק במושב בעת ביצוע התאמות. ולוודא שהבלם נעול

- לעולם אל תנסה לקפל את עגלת ה- Surf כאשר הילד יושב בתוכה.     
- אין להפעיל לחץ על העגלה בעת הקיפול, במידה ואתה נתקל בקושי יש

   לחזור ולקרוא את הוראות הקיפול.
- יש להציג את ההוראות לכל אדם המתפעל את העגלה )למשל סבא,
   מטפלת בילדים( ולהראות להם איך להשתמש בעגלה בצורה נכונה.

- יש להשתמש רק בחלקי חילוף המסופקים או המומלצים על ידי היצרן 
   או המשווק.

שלדה - יש לבדוק תמיד סימני שחיקה בעגלה. יש לשמן באופן קבוע את כל החלקים. 
ולשמור על חופש תנועהאת חלקי המתכת יש לנקות עם מטלית נקייה ויבשה. 

פריטי בד - לנקות עם מים וסבון בעדינות
מידה מסוימת של דהייה עלולה להתרחש לאורך זמן בדרך של שימוש יומיומי.

טיפול ותחזוקה 

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




