
Pioneer Pushchair
& Carrycot

IMPORTANT: KEEP THESE INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE

חשוב - שמור הוראות אלה לשימוש עתידי

עגלת פיוניר
PIONEER



2

קרא את ההוראות לפני השימוש ולשמור 
אותם לשימוש עתידי. 

אזהרה:  לפני השימוש יש לוודא שהתקני 
החיבור של מרכב השכיבה או יחידת  

המושב מחוברים כיאות.

בטיחות ילדך עשויה להיות מושפעת מהבנת 
ההוראות. עגלת תינוק פיוניר היא מוצר באיכות 

גבוהה. עומדת בתקני בטיחות ועם טיפול ותחזוקה 
נכונים מובטחים לך שנים של שימוש בטיחותי.

עגלה זו מתאימה לילדים מגיל לידה ועד 15 ק"ג 
עפ"י הפירוט הבא:

בשילוב מרכב שכיבה - מגיל לידה ועד 9 ק"ג.
בשילוב יחידת ישבה - מגיל 6 חודשים ועד 15 ק"ג.

יש לוודא תמיד כי כל אדם המשתמש בעגלה קרא 
את ההוראות אלה בקפידה, וכי הוא מבין כיצד 

להשתמש במוצר.

בטיחות של הילד שלך היא האחריות שלך.

תוכן
ראשית לבדוק את כל החלקים סופקו. 

עגלת פיוניר PIONEER כוללת:
1.1 מושב עם רתמות

1.2 פגוש בר
1.3 שלדה

1.4 גלגלים קדמיים
1.5 מרכב שכיבה חיצוני

1.6 מסגרת מרכב שכיבה
1.7 מזרן מרכב שכיבה
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These instructions are important.
Read these instructions before use 
and keep them for future reference. 
Your child’s safety may be affected if 
you do not follow these instructions.

Your Pioneer Pushchair is a high 
quality Silver Cross product. It meets 
current safety standards and care and 
regular light maintenance will ensure 
long service.

This pushchair is suitable from birth 
up to 9kg with the Carrycot and from 
6 months, up to 25 kg using the Seat 
Unit.

If somebody unfamiliar is using your 
Pioneer Pushchair always ensure that 
they read these instructions carefully 
so that they understand how the 
product works best.

The Pioneer Pushchair is designed 
and tested to be used with the 
Pioneer Carrycot and the Simplicity 
Car Seat (sold separately)

THE SAFETY OF YOUR CHILD IS 
YOUR RESPONSIBILITY.

Contents
First check all your parts have been 
supplied. Your Pioneer pushchair 
includes:

1.1 Seat Unit with Harness

1.2 Bumper Bar

1.3 Chassis

1.4 Front Wheels

1.5 Rain Cover

1.6 Simplicity Car Seat Adaptors

1.7 Cup Holder

1.8 Carrycot Outer

1.9 Carrycot Liner

1.10 Carrycot Mattress

1.1 1.2

1.3

1.4

1.7

1.8 1.9

1.61.5

1.10

1.1 1.2

1.3

1.4

1.7

1.5 1.6
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לפני שימוש ראשון
אזהרה: לפני השימוש יש לוודא שהתקני 

החיבור של מרכב השכיבה או יחידת המושב 
מחוברים כיאות

הסר את כל חומרי האריזה מעגלת פיוניר. 

שלדת פיוניר
2.1 חבר את הגלגלים הקדמיים על ידי הכנסת הסרנים 

לתוך שלדת הפיוניר עד שהם „ילחצו „ למקומם.
2.2 שחרר את נעילת הקיפול הרם את הידית כלפי 

מעלה.

אזהרה: בדוק את העגלה אם היא מאובטחת 
על ידי משיכת הידית בעדינות כלפי מטה.

אזהרה: בדוק כי מרכב השכיבה או המושב 
מחוברים  כהלכה לפני השימוש.

שלדת פיוניר
2.3 המשך להרים את הידית כלפי מעלה עד להישמע 

”קליקים” ונעילת המנעולים למקומם. בדוק תמיד כי 
השלדה מאובטחת למקומה.

שימוש בבלם

אזהרה: תמיד הורד את בלם 
החנייה כאשר העגלה עדין לא 

מורכבת.
3.1 כדי לנעול את הבלם, לחצו על דוושת הבלם 

האדומה. 
הערה: בדוק תמיד שהבלם שלך סגור באופן מלא על 

ידי נדנוד עדין של העגלה.
כדי לנתק את הבלם, לחץ בעדינות על לחצן שחרור 

כפתור הירוק, לפני הנעה של העגלה קדימה.
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Preparation for use
Remove all packaging material 
from your Pioneer pushchair. To use 
your Pioneer pushchair from birth 
you must use the Pioneer Carrycot 
(included)

Pioneer chassis
2.1  Attach the front wheels by 

inserting the axles into the 
Pioneer frame until they ‘click’ 
into position.

2.2  Release the folding lock and lift 
the handle upwards.

WARNING: CHECK THE WHEEL 
IS SECURE BY PULLING GENTLY 
DOWNWARDS.

WARNING: CHECK THAT THE 
CARRYCOT OR SEAT UNIT 
OR CAR SEAT ATTACHMENT 
DEVICES ARE CORRECTLY 
ENGAGED BEFORE USE.

2.1

2.2

2.1
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Pioneer chassis
2.3  Continue to lift the handle 

upwards until the frame ‘clicks’ 
and locks into position. Always 
check that the frame is secure. 

2.3

Using the brake

WARNING: ALWAYS APPLY THE 
PARKING BRAKE WHEN YOU 
ARE STANDING STILL.

WARNING: ALWAYS APPLY THE 
BREAK WHEN PLACING AND 
REMOVING THE CHILD.
3.1  To engage the brake, press 

down on the red brake pedal. 
Listen for the ‘click’.

 NOTE: Always check that 
your brake is fully engaged by 
gently rocking the pushchair.

 To disengage the brake, gently 
press down on the green 
brake release button. Rock the 
pushchair backwards before 
moving forward.

3.1

2.3

3.1
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הפעלת הגלגלים המסתובבים
לעגלת פיוניר גלגלים מסתובבים קדמיים הניתנים 

לנעילה. על מנת לנעול את הגלגל למצב קבוע:
4.1 סובב את ידית השחרור, הידית מסתובבת 
הצידה, כדי לנעול את הגלגלים למצב הקבוע.

תמיד יש להפעיל את הבלם בעת הכנסת והוצאת 
הילד.

כיוון ידית מתכווננת לגובה
לעגלת פיוניר יש ידית עם 4 מצבי גובה.

5.1 לחץ והחזק את כוונון גובה ידית / כפתור 
הקיפול.

5.2 החלק את הידית כלפי מעלה או מטה לגובה 
הנדרש ושחרר את לחצן ההתאמה. הידית תנעל 

ותלחץ למקומה.

אזהרה: לפני ביצוע כל ההתאמות עבור 
עגלת התינוק שלך, יש להבטיח כי הבלם 

נעול.

קיפול שלדת פיוניר שלך

הערה: כדי להבטיח קיפול העגלה בצורה נכונה יש 
להסיר את מרכב השכיבה/ישיבה וכל הפריטים 

מסל הקניות לפני הקיפול.
שלדת הפיוניר שלך יכולה להיות מקופלת עם 
יחידת המושב המצורפת ובתנוחה זקופה. בכל 

המצבים האחרים מומלץ להסיר את יחידת 
המושב.

6.1 ודא שהגלגלים המסתובבים נעולים )ראה 4.1(
6.2 ודא שדוושת הבלם מורדת כלפי מטה והעגלה 

במצב נעילה )ראה 3.1(
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Operating the swivel wheels
Your Pioneer chassis has lockable 
front swivel wheels. We advise 
locking the front wheels if pushing 
the pushchair straight ahead for a 
long period.

4.1  Rotate the swivel release lever 
sideways to lock the wheels into 
the fixed position.

 Always apply brake when 
placing and removing children.

4.1

1
2

3
4

Operating the height adjustable 
handle
Your Pioneer has a 4-position handle 
height.

5.1  Press and hold the handle height 
adjustment /folding button.

5.2 Slide the handle up or down to 
required height and release the 
adjustment button. The handle 
will lock and ‘click’ into place. 

WARNING: BEFORE MAKING 
ANY ADJUSTMENTS TO YOUR 
PUSHCHAIR, ENSURE THE 
BRAKE IS ENGAGED.

5.2

5.1

4.1

5.1

5.2
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Folding your Pioneer chassis

NOTE: To ensure your Pioneer 
chassis folds correctly remove all 
items from the shopping basket 
before attempting to fold.

NOTE: If using as a travel system 
(with a car seat) or pram (with 
Pioneer carrycot) please ensure 
each part has been removed before 
folding.

Your Pioneer chassis can be folded 
with the seat unit attached and in 
forward- facing,  upright position. In 
all other positions it is recommended 
to remove the seat unit.

6.1 Ensure the swivel wheels are 
locked (see 4.1)

6.2  Engage the brake pedal (see 3.1)

6.1

6.2

6.1

6.2
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Folding your Pioneer chassis 
6.3  Press and hold the fold release 

button. Pull the fold release 
triggers towards you. Push the 
handle downwards gently and 
lower the handle downwards 
until the fold lock engages. Lift 
the handle upwards gently to 
ensure that the chassis is folded 
correctly.

WARNING: TO AVOID POSSIBLE 
INJURY OR DAMAGE, ALWAYS 
ENSURE THE STORAGE LATCH 
HAS BEEN ENGAGED BEFORE 
LIFTING THE PRAM/STROLLER.

CARRY THE PRAM USING THE 
MAIN HANDLE, ONCE STORAGE 
LATCH HAS BEEN ENGAGED.

WARNING: DUE CARE SHOULD 
BE TAKEN WHEN FOLDING AND 
UNFOLDING THIS PUSHCHAIR. 
PLEASE ENSURE FOLDING 
MECHANISMS ARE KEEP CLEAR 
TO AVOID POSSIBLE FINGER 
ENTRAPMENTS OR INJURIES TO 
PARTS OF THE BODY.

6.3

קיפול השלדה
6.3 לחץ לחיצה ארוכה על לחצן השחרור של 

העגלה. משוך את 2 הפלסטיקים שבצידי הידית 
הידית כלפיך, העזר בחורים העגולים. דחוף את 

הידית כלפי מטה בעדינות. הורד את הידית כלפי 
מטה עד לנעילת הקיפול. הרם את הידית כלפי 

מעלה בעדינות כדי להבטיח שהשלדה מקופלת 
בצורה נכונה.

אזהרה: כדי למנוע פציעה 
או נזק, תמיד הבטח כי סל 

האחסון ריק לפני קיפול 
העגלה.

אזהרה: יש לנקוט זהירות ראויה 
בעת הקיפול ופתיחת עגלת 

התינוק.

יש להרחיק את הילד על מנת 
למנוע פגיעה.

6.3
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Using your Pioneer from birth with 
the carrycot

Preparing the carrycot for use
Remove all packaging material from 
your Pioneer carrycot.

7.1  First erect the carrycot outer. Lay 
the carrycot outer down with the 
frame upper most. Press the 2x 
metal bars into the locators on 
internal base of carrycot. A small 
groove in the locator holds the 
frame in position.

7.2  Attach the carrycot liner to the 
carrycot outer. Fasten each inner 
zip. There is one at each end of 
the liner.

7.3  Pass the two D-shaped parts of 
the liner between the liner and 
the outer and fasten the Velcro 
patches to secure the liner in 
place.

7.4 Place the mattress into the base 
of the liner.

WARNING: DO NOT LEAVE 
YOUR CHILD UNATTENDED.

WARNING: NEVER USE THE 
CARRYCOT ON A STAND.

WARNING: DO NOT LET OTHER 
CHILDREN PLAY UNATTENDED 
NEAR THE CARRYCOT.

7.1

7.2

7.3

7.4

שימוש במרכב השכיבה
קיימת תאימות בין השלדה לבין 

מרכב השכיבה ויחידת הישיבה
הסר את כל חומרי האריזה ממרכב השכיבה.

7.1 ראשית יש להקים את המסגרת החיצונית 
של מרכב השכיבה. יש להניח את מרכב 

השכיבה בחלק החיצוני של המסגרת העליונה 
ביותר. לחץ על המחברים 2x ממתכת על 

הבסיס הפנימי של מרכב השכיבה. חריץ קטן 
תומך מחזיק את המסגרת במקומה.

7.2 חבר את בסיס מרכב השכיבה למסגרת 
החיצונית והדק את כל ה- zip הפנימי. אחד 

בכל קצה של הבסיס.
7.3 העבר את שני החלקים בצורת D של 

הבסיס בין הבסיס החיצוני לנקודת החיבור 
והדק את הרצועות כדי לאבטח את הבסיס 

למקומו.
7.4 הנח את המזרן על בסיס מרכב השכיבה.

אזהרה: אל להשאיר את 
הילד ללא השגחה.

אזהרה: לעולם אל תשתמש 
במרכב השכיבה על דוכן.

אזהרה: אל תאפשר לילדים 
אחרים משחק ללא השגחה 

ליד מרכב בשכיבה.

7.1

7.2

                              7.3

7.4
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8.3

Attaching the apron to the carrycot
8.1 To fit the apron, unzip the lower 

part of the apron and keep it in a 
safe place. 

8.2 Place the apron over the top of 
the carrycot and secure in place 
using the velcro tabs.

8.3 Slide the apron flap clips over 
the attachment points inside the 
carrycot frame.

THIS CARRYCOT IS SUITABLE 
FOR A CHILD WHO CANNOT SIT 
UP UNAIDED, ROLL OVER AND 
CANNOT PUSH ITSELF UP ON ITS 
HANDS AND KNEES. MAXIMUM 
WEIGHT OF CHILD: 9KG

WARNING: USE A HARNESS AS 
SOON AS YOUR CHILD CAN SIT 
UNAIDED.

8.1

8.2

8.1 חיבור הכיסוי למרכב השכיבה
8.1 כדי להתאים את הכיסוי, יש לפתוח את החלק התחתון של 

הכיסוי ולשמור אותו במקום בטוח.
8.2 הנח את הכיסוי מעל החלק העליון של מרכב השכיבה 

והבטח למקומו באמצעות הכרטיסיות.
8.3 החלק את קטעי דש הכיסוי מעל הנקודות בתוך מסגרת 

מרכב השכיבה.

מרכב השכיבה זה מתאים עבור ילד שאינו יושב
אינו מתהפך ואינו יכול לדחוף את עצמו בכוחות

ידיו וברכייו. משקל מקסימאלי של ילד: 9 קילוגרם

אזהרה: חובה לרתום את הילד ברגע 
שהוא מתישב

9.1 חיבור הגגון מרכב השכיבה
9.1 חבר את הגגון על ידי לחיצה על הקליפסים עם החריצים 

בכל צד של מסגרת מרכב השכיבה. החלק את החלק האחורי 
של הגגון מעבר לקצה האחורי של מרכב השכיבה.

9.2 לגגון הפיוניר 3 מצבים: פתוח באופן מלא, חצי פתוח 
ומכוסה באופן מלא.
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Attaching the hood to the carrycot
9.1  Attach the hood by pressing 

the hood clips onto the slots on 
either side of the carrycot frame. 

 Slide the back of the Pioneer 
hood over the rear edge of the 
carrycot.

9.2  Your Pioneer hood can be used 
in 3 positions. Fully open, semi-
open and fully covered.

9.1

9.2
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8.1

8.2
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Attaching the bumper bar to the 
carrycot or seat unit
10.1  Attach the bumper bar by 

pressing the ends of the bumper 
bar into the attachment points 
of the carrycot/seat unit frame. 
Wait to hear them ‘click’ into 
place. Lift gently to ensure the 
bumper bar is locked in place. 
Fold the apron flap over the 
bumper bar to hold it in place.

10.2  To detach, press the bumper bar 
release button on the carrycot/
seat unit frame with one hand 
and pull the bumper bar away 
from the connector point with 
the other hand. The bumper bar 
will rotate.

 To detach both sides repeat 
point (10.2) above. With one side 
of the bumper bar removed 
the carrycot/seat unit is easily 
accessible.

WARNING: THE BUMPER 
BAR MUST BE SECURELY 
CONNECTED AT ALL TIMES 
WHEN IN USE. THE SAFETY 
OF YOUR CHILD IS YOUR 
RESPONSIBILITY.

WARNING: ALWAYS REMOVE 
YOUR CHILD FROM THE SEAT 
UNIT BEFORE ATTEMPTING TO 
LIFT AND REMOVE THE SEAT 
UNIT.

10.1

10.2

מרכב שכיבה או יחידת מושב
10.1 צרף את בר הפגוש על ידי לחיצה על הקצוות 

שלו אל נקודות חיבור של מסגרת יחידת מרכב 
השכיבה / מושב. חכה לשמוע את צליל הלחיצה.
הרם בעדינות על מנת לבדוק כי בר הפגוש נעול 
במקום. קפל את דש הכיסוי מעל בר הפגוש על 

מנת לחזק אותו במקום. 
10.2 כדי לנתק, לחצו על לחצן שחרור בר פגוש 

במסגרת יחידת מרכב השכיבה / מושב ביד אחת 
ומשוך את מוט הפגוש הרחק מנקודת המחבר ביד 

השנייה. בר הפגוש יסתובב.
כדי לנתק את הצד השני, יש לחזור על נקודה 

)10.2( לעיל. עם הצד השני של הבר הפגוש.
 

אזהרה: מוט הפגוש צריך 
להיות מאובטח ומחובר בכל  

זמן השימוש. בטיחות הילד 
שלך היא האחריותך.

אזהרה: יש להוריד תמיד את 
ילדך מיחידת המושב לפני 

שתנסה להרים או להסיר את 
יחידת המושב.

חיבור מרכב השכיבה לשלדה
11.1 כדי לצרף את מרכב השכיבה פיוניר לשלדת 

הפיוניר יש להחזיק את מרכב השכיבה מעל 
השלדה. אתר את מחבר מרכב השכיבה וכוון 

לתוך חריצי המחבר. ודא ש מרכב השכיבה נכנס 
ב-„קליקים” למקומו. הרם את מרכב השכיבה 

בעדינות על ידי בר הפגוש כדי לבדוק כי מרכב 
השכיבה  נעול למקומו.

 

אזהרה: לעולם אל תשתמש 
מרכב השכיבה זה על דוכן.

10.1

10.2
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Attaching the carrycot to your 
chassis
11.1  To attach your Pioneer carrycot 

to the Pioneer chassis hold 
the carrycot above the chassis. 
Locate the carrycot chassis 
connector posts into the 
attachment slots on the chassis. 
Ensure that the carrycot ‘clicks’ 
into place. The carrycot should 
be fitted rearward facing. Lift the 
carrycot gently by the bumper 
bar to check the carrycot has 
locked into place.

 

WARNING: NEVER USE THIS 
CARRYCOT ON A STAND.

Detaching the carrycot from your 
chassis
11.2  With the Pioneer carrycot facing 

you, pull both carrycot release 
handles outwards and lift the 
carrycot clear of the chassis.

Always ensure your bumper bar is 
attached when your child is in the 
carrycot.

This product is suitable for a child 
who cannot sit up by itself, roll 
over and can not push its self 
up on its hands and knees. Max 
weight of child: 9kg.

CAUTION: Only use replacement 
parts supplied and approved by the 
manufacturer.

11.1

11.2

11.1
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Attaching the carrycot to your 
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11.1

11.2 ניתוק מרכב השכיבה מהשלדה
11.2שמרכב השכיבה פיוניר פונה אליך, יש למשוך 

את רסן השחרור של מרכב השכיבה החוצה ולהרים 
את מרכב השכיבה מהשלדה. יש להבטיח תמיד כי בר 

הפגוש מחובר כאשר הילד שלך שוכב במרכב השכיבה.

מוצר זה מתאים לילד שאינו יכול לשבת 
בעצמו, להתהפך ואינו יכול לדחוף עצמו על 
ידיו וברכיו. משקל מקסימלי של ילד מרכב 

השכיבה: 9 קילוגרם.

זהירות: השתמש רק בחלקי חילוף 
המסופקים ומאושרים על ידי 

היצרן.

12.1 שימוש בכיסוי ובמזרן
12.1 מזרן מרכב השכיבה נשלף. יש להרים אותו אל 

מחוץ למרכב השכיבה. ניתן לכבס ביד את כיסוי המזרן. 
הסר את מילוי המזרן לפני כביסה על ידי פתיחת הדש 

בצד האחורי של כיסוי המזרן והסרת מילוי המזרן.
12.2 כיסוי מרכב השכיבה נשלף. יש לפתוח ולשחרר את 

את המזרן כדי להסיר אותו.

כדי להחזירו לשימוש )ראה 7.4-7.1(

אזהרה: אל תוסיף מזרן אחר 
מעבר למסופק.

13
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12.1 Using your liner and mattress
12.1  Your Pioneer Carrycot mattress 

is removable. Simply lift it out 
of the liner. The mattress cover 
can be hand washed. Remove 
the foam mattress insert prior 
to washing by opening the flap 
on the back of the mattress 
cover and removing the foam 
mattress.

12.2 The Pioneer Carrycot has a 
removable liner. Simply unzip 
each end and release the Velcro 
fastenings to remove it.

 To fit the liner and mattress see 
preparation for use (see 7.1 - 7.4)

WARNING: DO NOT ADD A 
MATTRESS OTHER THAN THE 
ONE PROVIDED.

12.2

11.2

12.1

12.2
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13.1

13.2

Using your Pioneer as a pushchair
  Your Pioneer seat unit can be 

fitted to the chassis in rearward-
facing position (infant facing 
you) or forward-facing position 
(infant facing away from you). 
Follow (18.1) to attach the seat 
unit to the chassis.

Attaching the hood to the seat unit
13.1  First, slide the back of the hood 

over the back of the seat unit. 
Locate the slot in the fabric at 
the back of the hood and slide 
over the seat recline adjustment  
lever.

13.2  Attach the hood by pressing 
the hood clips onto the slots on 
either side of the seat unit frame. 
Note your Pioneer pushchair 
has a function where you have 
the option to raise or lower the 
height of the hood provided.  
The height position can be 
adjusted by connecting the 
hood to one of the two height 
locations provided. Velcro the 
lower front corners of the hood 
onto the seat unit.

שינוי כיוון בעגלה
עגלת פיוניר עם יחידת מושב שלך יכולה להיות 

מחוברת לשלדה בכיוון הפונה כלפי ההורה או 
שפניו של התינוק החוצה.

בצע )18.1( כדי לחבר את יחידת המושב לשלדה.

חיבור הגגון ליחידת המושב
13.2 צרף את הגגון על ידי לחיצה על הקליפסים 

המחורצים בכל צד של מסגרת יחידת מושב. שים 
לב יש למושב העגלה אפשרות להגדיל או להקטין 

את גובה הגגון .
עמדת הגובה יכולה להיות מותאמת על ידי חיבור 

הגגון לאחד משני מקומות הגובה במסופקים. 

3 מצבי פתיחה לגגון

13.1

14.1
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Using the harness

WARNING: ALWAYS USE 
THE CROTCH STRAP IN 
COMBINATION WITH THE WAIST 
AND SHOULDER STRAPS
16.1  To fasten the harness insert both 

buckle clips into each side of the 
buckle. Listen for the ‘click’.

WARNING: ALWAYS USE THE 
RESTRAINT SYSTEM.
16.2  To release the harness press 

the button at the centre of 
the buckle and pull apart. 
The shoulder straps can be 
unhooked from the buckle if 
required.

16.3  Your harness is fully adjustable 
by moving the slides (A), to 
make fitting easy. Your child 
should always be harnessed 
in and should never be left 
unattended, even for short 
periods of time.

 Your Pioneer harness can be 
adjusted for the size of your 
child.

A

BB

A

16.1

16.2

16.3
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Preparing the harness
15.1  The shoulder straps have 3 

height positions. To adjust, first 
lift the flap on the back of the 
seat unit. Thread the harness 
buckle from the front of the seat 
unit through to the back of the 
seat unit and allow the buckle to 
lay flat behind the seat securing 
the shoulder strap in place.

 Thread the harness through 
the button hole in the seat unit 
relative to the size of your child, 
and secure the harness buckle. 
(see 16.1).

WARNING: THE HARNESS CAN 
FORM LOOPS WHICH MAY BE 
A STRANGULATION HAZARD. 
NEVER LEAVE THE HARNESS 
CONNECTED WHEN NOT 
FITTED TO A CHILD IN THE 
PUSHCHAIR.

15.1

הכנת הרתמה
15.1 לרצועות הכתף  יש 3 מצבי גובה. כדי לכוונן, יש להרים 

ראשון את הדש בצד האחורי של יחידת המושב. השחל 
את אבזם הרתמה מהחזית של יחידת המושב ועד לחלק 

האחורי של יחידת המושב ובכך אפשר לאבזם לשכב 
מאחורי המושב להאבטח את רצועת הכתף למקומה.

השחל את הרתמה בחור הכפתור ביחידת המושב בהתאם 
לגודל של הילד אבטח את האבזם. )ראה 16.1(.

אזהרה: הרתמה יכולה ליצור לולאה 
המהווה סכנת חנק, לעולם אל 

תשאיר את הרתמה סגורה כאשר 
הילד אינו יושב וקשור עימה.

אזהרה השתמש תמיד ברצועת 
המפשעה בשילוב עם רצועות 

מותן וכתף.

16.1 כדי להדק את הרתמה יש להכניס את שני הקליפסים 
של האבזם לכל צד של האבזם. עד להישמע "קליק"

אזהרה: יש השתמש תמיד במערכת 
הריסון.

16.2 כדי לשחרר את הרתמה  יש ללחוץ על הכפתור 
במרכז האבזם ולפרק. ניתן לשחרר מאבזם את רצועות 

הכתף במידת הצורך.
16.3 הרתמה מתכווננת באופן מלא על ידי הזזת הטבעות, 
ילדך צריך להיות רתום תמיד ואין להשאירו ללא  השגחה, 

אפילו לא לפרקי זמן קצרים.

15.1

16.1

16.2

16.3
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Using your apron
17.1  The Pioneer apron comes in 2 

parts. Zip on the lower part of 
the apron and slide the apron 
over the bottom of the seat unit.

17.2 Clip the apron flap clips onto the 
attachment points on the inside 
of the seat frame. Fold the apron 
flap over the bumper bar to 
enclose and secure your child. 

 Follow (10.1 - 10.2) to attach/
detach the bumper bar to the 
seat unit.

WARNING: ALWAYS ENSURE 
YOUR BUMPER BAR IS 
ATTACHED WHEN YOUR CHILD 
IS IN THE SEAT UNIT.

17.1

17.2

שימוש בכיסוי רגליים
17.1 כיסוי רגליים פיוניר מגיע ב 2 חלקים.

פתח את ה-Zip בחלקו התחתון של הכיסוי והחלק את 
הכיסוי מעל החלק התחתון של יחידת המושב.

17.2 החלק את הקליפס בדש כיסוי הרגליים על נקודות 
העיקול בחלק הפנימי של מסגרת המושב. קפל את דש 

הסינר מעל בר הפגוש וסגור על מנת לאבטח למקום. 
בצע )10.2-10.1( לצרף / לנתק את בר הפגוש אל יחידת 

המושב.

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

ביחידת המושב.

יחידת המושב

אזהרה: ודא שכל התקני נעילה 
סגורים לפני השימוש.

18.1 כדי לחבר את יחידת מושב פיוניר לשלדת הפיוניר 
יש להחזיק את יחידת המושב מעל השלדה. כוון את מחבר 

יחידת המושב לתוך חריצי המחבר שמצורף לשלדה. 
ודא שיחידת המושב מתחברת בהישמע „קליק„ למקומה.

יחידת המושב יכולה להתיישב קדימה או אחורנית. הרם את 
יחידת המושב בעדינות על ידי בר הפגוש כדי לבדוק את כי 

היא נעולה היטב למקומה.
18.2 כדי להתאים את מיקום המושב )ראה 20.1(

ניתוק יחידת המושב מהשלדה
18.2 עם יחידת המושב פונה אליך, יש למשוך את שחרור 
המושב בשני הידיות כלפי חוץ ולהרים את יחידת המושב 

מן השלדה.

אזהרה: להרחיק את הילד מיחידת 
המושב לפני הניתוק מן השלדה.

17.1

17.2

19

silvercrossbaby.com

Attaching the seat unit to your 
chassis

WARNING: ENSURE ALL 
LOCKING DEVICES ARE 
ENGAGED BEFORE USE.
18.1  To attach your Pioneer seat unit 

to the Pioneer chassis hold the 
seat unit above the chassis. 
Locate the seat unit chassis 
connector posts into the seat 
attachment slots on the chassis. 
Ensure that the seat unit ‘clicks’ 
into place. The seat unit can be 
fitted forward or rearward facing. 
Lift the seat unit gently by the 
bumper bar to check the seat 
unit has locked into place. 
To adjust the seat position (see 
20.1) 

Detaching the seat unit from your 
chassis
18.2 With the seat unit facing you, 

pull both seat release handles 
outwards and lift the seat unit 
clear of the chassis.

CAUTION: REMOVE THE CHILD 
FROM THE SEAT UNIT BEFORE 
DETACHING FROM YOUR 
CHASSIS.

18.2

18.118.1

18.2
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התאמת עמדת המושב
לעגלת פיוניר יש 3 מצבים עם פנים קדימה ו 3 

מצבים עם הפנים לאחור.
19.1 כדי להתאים את מיקום מושב במצב קידמי או 
אחורי יש להחזיק את ידית כוונון המושב להשעין על 

גב של יחידת המושב. הזז את יחידת המושב כלפי 
מעלה או מטה למצב חצי שעון, זקוף או להישענות 

מלאה. שחרר את ידית הכוונון ,הישען וחכה להישמע 
„קליק„ בכל צד , בדוק כי הוא נעול למקומו.

מדרך רגליים מתכוונן
19.2 כדי להתאים את מדרך הרגל, לחץ על 

הלחצנים הממוקמים בכל צד של המדרך. 
לחץ בעדינות כדי להתאים את המדרך למיקום 

הנמוך ביותר מכאן ניתן להרים בעדינות עד לעמדה 
הרצויה בהתאמה לנוחות הילד.

20

Adjusting the seat position
Your Pioneer has 3 forward-facing 
and 3 rearward-facing seat positions

19.1  To adjust the seat position in 
either forward or rearward facing 
mode, lift and hold the seat 
recline adjustment lever on the 
back of the seat unit. Move the 
seat unit upwards or downwards 
to upright, semi-recline or full 
recline. Release the recline 
adjustment lever and wait to 
hear a ‘click’ for each position to 
lock into place.

19.2  Your Pioneer has an adjustable 
multi-position footrest.

 To adjust the footrest, press the 
adjuster buttons located on 
each side of the footrest.  Once 
buttons are pressed gently 
adjust the footrest to its lowest 
position. Once in the lowest 
position you can gently lift the 
footrest up to a more desired 
position if required.

19.1

19.2
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19.1

19.2

19.1

19.2
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אזהרות:
- לעולם לא להשאיר את הילד ללא השגחה.

- על מנת למנוע כל פציעה וודא כי הינך מרחיק את הילד בזמן קיפול
   ופתיחת מוצר זה.

- ודא שכל התקני נעילה סגורים לפני השימוש.
- אין לשאת יותר מילד אחד בעגלה זו.

- מוצר זה אינו מתאים לריצה או החלקה.
- יש לבדוק כי התקני הנעילה סגורים בעת הושבת והורדת הילד.

- בדוק  תמיד שכל חלקי העגלה במצב שלם לפני השימוש.
- אל תאפשרו לילד לשחק עם מוצר זה.

- אל תאפשרו לילדים לשחק ללא השגחה ליד מרכב השכיבה.
- מושב העגלה אינו מתאים לילדים מתחת לגיל 6 חודשים.

- עריסת העגלה מתאימה רק  לילד שאינו יכול לשבת או להתרומם
   בכוחות עצמו.

- השתמש תמיד במערכת הריסון.
- אין להשתמש אם אחד מן החלקים שבור, קרוע או חסר.

- יש להרחיק את העגלה מכל מקור של גז, אש או כל גורם מסכן אחר.
- ידיות, מרכב השכיבה  וגגון יש לבדוק באופן קבוע ולשים לב לכל 

   סימנים של   נזק ובלאי.
- יש להשתמש רק במזרן המסופק עם העגלה.

- כל עומס הצורף לידית ו / או משענת ו / או לצידי העגלה עלול
  להשפיע על יציבותה של העגלה ועל בטיחות התינוק. 

  בטיחות התינוק  באחריותכם.
.SILVER CROSS יש להשתמש רק בחלקי חילוף ואבזרים אושרו על ידי -

- עומס מרבי לסל קניות עד  1 ק"ג 
- על הילד להיות תמיד מאובטח ברתמת הבטיחות. 

- אין לתלות שקיות או חפצים אחרים על ידית העגלה זה עלול לגרום 
   לעגלת התינוק לאבד את שיווי המשקל.

- קניות או כל מטען נוסף צריכים להתאפסן רק בסל ולא יעלו על 1 ק"ג
   במשקל. ויחולק באופן שווה בתוך הסל.
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- תמיד להחזיק את המושב בעת ביצוע התאמות.
- לעולם אל תנסה לקפל את העגלה כאשר הילד יושב בתוכה. 

- אם אתה נתקל בקושי בקיפול או בנסיעת העגלה אין להפעיל כוח,
   פעולה זו תגרום נזק. 

- קרא את ההוראות בקפידה אם אדם נוסף מסיע את עגלת התינוק 
   )למשל סב, שמרטפית(, יש להדירך אותם כיצד להשתמש בה בצורה 

   נכונה.

טיפול ותחזוקה
שלדה

בדוק תמיד את העגלה ואתר סימני בלאי. באופן קבוע יש לשמן את כל החלקים 
הנעים. בדוק חופש תנועה של כל התקני הנעילה. 

פריטי בד ויחידת מושב יש לשטוף ידנית או בהתאם לתווית המצורפת.
יש להרחיק מחום ישיר וקרינת שמש חזקה. 

מידה מסוימת של דהייה עלולה להתרחש לאורך זמן בשימוש יומיומי. 
אין לשטוף עם חומרים חזקים או אקונומיקה.

לעולם אל תשאירו אבזרים כגון גגון או כיסוי גשם במקום שבו חום ואור עלולים 
לגרום לדהיית הבד או לעיוות של הפלסטיק.

אחריות
כל מוצרי silvercross בעלי תעודת אחריות לתקופה של 12 חודשים בשימוש 

נכון בהתאם להוראות היצרן.
אנא קרא את ההוראות בעיון לפני שימוש בעגלת התינוק, יש לשמור את ההוראות 

לשימוש עתידי.בכל שאלה או בעיה יש לפנות ליבואן המורשה:

חסדי שמואל בייבי בע"מ בית וגן 3 ירושלים
02-5388404 ע.מ 515738458

ארץ ייצור: סין
Silver Cross )UK( Ltd, 
Micklethorn,
Broughton,
Skipton,
North Yorkshire BD23 3JA
United Kingdom
www.silvercross.co.uk
Tel: 0845 872 6900

*הוראות אלו פונות לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.


