
Wayfarer עגלה משולבת

מדריך למשתמש

חשוב: שמרו מדריך זה לשימוש עתידי
קראו בקפידה
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1.4
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1.9

1.6

1.5

מדריך זה הינו חשוב.

קראו מדריך זה בעיון לפני השימוש ושמרו אותו 
לצורך שימוש עתידי. עגלת Wayfarer היא מוצר 

איכותי מבית Silver Cross. היא עונה על תקני 
הבטיחות בבריטניה ובאירופה ושימוש ותחזוקה 

קבועים יבטיחו חיי מוצר ארוכים. 

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.

אזהרה: לעולם אל תשאירו את 
ילדכם ללא השגחה. 

רכיבים:
קודם ודאו כי כל הרכיבים סופקו לכם.

עגלת Wayfarer כוללת:

1.1 יחידת מושב עם רתמה

1.2 מוט פגוש

1.3 שלדה

1.4 גלגלים קדמיים

1.5 כיסוי נגד גשם

1.6 מחזיק כוס

1.7 מסגרת מרכב השכיבה

1.8 ריפוד מרכב השכיבה

1.9 מזרן מרכב השכיבה



2.1

2.2

הוראות הכנה לשימוש:

הסירו את כל חומרי האריזה מעגלת 
  Wayfarer-לשימוש בעגלת ה .Wayfarer-ה

מגיל לידה, עליכם להשתמש בעריסת ה- 
Wayfarer)כלול(.

אזהרה: בדקו כי יחידת מרכב 
השכיבה או הטיולון מחוברים 

כהלכה.

Wayfarer שלדת

חברו את הגלגלים הקדמיים באמצעות   2.1
הכנסת הפינים לתוך מסגרת ה-Wayfarer  עד 

להישמע “קליק”.

שחררו את המנעול המתקפל והרימו    2.2
את הידית כלפי מעלה.



2.4

2.3 Wayfarer שלדת

המשיכו להרים את הידית כלפי מעלה   2.3
עד שהמסגרת משמיעה “קליק” וננעלת לתוך  

מקומה. וודאו תמיד כי המסגרת נעולה.

הפעילו את הבלם )ראו 22.1( וכוונו את   2.4
גובה הידית באמצעות דחיפת לחצן הכיוון  

פנימה. החליקו את הידית מעלה או מטה ושחררו 
את לחצן הכיוון. הידית תשמיע  “קליק” ותינעל אל 

תוך מקומה )ראו 24.1(.

שלדת ה-Wayfarer  מוכנה כעת לשימוש.



3.1

3.2

3.3

3.4

שימוש ב-Wayfarer  עם מרכב 
השכיבה

הוראות הכנה לשימוש:

הסירו את כל חומרי האריזה ממרכב השכיבה.

ראשית הוציאו את מסגרת מרכב   3.1
השכיבה והשכיבו אותה. לחצו על שני מוטות 
המתכת אל תוך מקומם בבסיס הפנימי של 

מרכב השכיבה. חריץ קטן יחזיק את המסגרת 
במקומה.

חברו את ריפוד מרכב השכיבה אל   3.2 
מסגרת העריסה. הדקו כל רוכסן פנימי. ישנו 

רוכסן בכל צד של הריפוד.

העבירו את שני חלקי הריפוד בצורת   3.3
האות D בין הריפוד לבין המסגרת והדקו את  
הסקוצ’ים על מנת להבטיח כי הריפוד יושב 

במקומו. 

מקמו את המזרן בתוך בסיס הריפוד.  3.4

אזהרה: לעולם אל תשאירו את 
ילדכם ללא השגחה. 

אזהרה: לעולם אל תניחו את 
מרכב השכיבה על מעמד אחר. 

אזהרה: אל תאפשרו לילדים 
אחרים לשחק ליד העגלה ללא 

השגחה.

אזהרה: המוצר אינו מתאים לריצה 
או החלקה. 



3.7

3.8

שימוש ב-Wayfarer  יחד עם 
מרכב השכיבה

החליקו את אטבי כיסוי הרגליים על גבי   3.7
נקודות החיבור בתוך מסגרת מרכב השכיבה.

חברו את מוט הפגוש באמצעות לחיצת   3.8
הקצוות של מוט הפגוש אל תוך נקודות החיבור 

של מסגרת מרכב השכיבה עד להישמע “קליק”. 
הרימו בעדינות על מנת לוודא כי מוט הפגוש 

נעוללמקומו. קפלו את כיסוי הרגליים על גבי מוט 
הפגוש על מנת לקבע אותו במקומו.

אזהרה: מוט הפגוש צריך להיות 
מחובר כהלכה תמיד כאשר הוא 

בשימוש. 

בטיחות ילדכם היא באחריותכם. 

מרכב השכיבה  Wayfarer מוכן כעת 

לשימוש.



3.5

3.6

 שימוש ב-Wayfarer  יחד עם 
מרכב השכיבה-המשך

חברו את הגגון באמצעות לחיצה על   3.5
אטבי הגגון אל תוך החריצים בכל צד של מסגרת  

מרכב השכיבה. החליקו את גב הגגון אל עבר 
הקצה האחורי של מרכב השכיבה.

על מנת להרכיב את כיסוי הרגליים,   3.6
הסירו את החלק התחתון של הכיסוי ושמרו אותו  

במקום בטוח. רכסו את הכיסוי על גבי מסגרת 
מרכב השכיבה.



4.1

5.1

חיבור מרכב השכיבה לשלדה

על מנת לחבר את מרכב השכיבה לשלדה,   4.1
החזיקו את מרכב השכיבה  מעל לשלדה. מקמו את 

עמודי החיבור של מרכב השכיבה בתוך חריצי החיבור 
שבשלדה. וודאו כי מרכב השכיבה משמיע “קליק” כאשר 
הוט מתחבר. מרכב השכיבה צריך להתחבר בכיוון אחורי 
)כשפני הילד מופנים נגד כיוון הנסיעה(. הרימו את מרכב 

השכיבה בעדינות בעזרת מוט הפגוש על מנת לוודא כי 
היא נעולה אל תוך מקומה. 

אזהרה: אין להוסיף מזרן בנוסף 
למזרן המסופק.

אזהרה: לעולם אל תניחו את 
העריסה על מעמד אחר.

פירוק מרכב השכיבה מהשלדה

כאשר מרכב השכיבה פונה כלפיכם, משכו את   5.1
שתי ידיות השחרור בו זמנית כלפי חוץ והרימו את מרכב 

השכיבה מחוץ לשלדה.

אזהרה: כאשר ילדכם נמצא בעגלה, 

מוט הפגוש תמיד צריך להיות מחובר.

אזהרה: מוצר זה מתאים לשימוש עבור 
ילד שאינו יכול להתיישב בכוחות עצמו, 

להתהפך ולדחוף את עצמו באמצעות 
ידיו ורגליו. משקל מירבי של הילד: 9 ק”ג.

אזהרה: אל תאפשרו לילדים אחרים 
לשחק ליד העגלה ללא השגחה. 

אזהרה: אין להשתמש אם אחד 
מהחלקים שבור, קרוע או חסר.

אזהרה: היו מודעים לסכנות הטמונות 
באש גלויה, מקור חום או קצרים 

חשמליים בקרבת העגלה.

זהירות: השתמשו אך ורק בחלקי חילוף 
המאושרים על ידי היצרן. 



6.1

6.2

שימוש במוט הפגוש

על מנת לחבר, לחצו על שני קצוות   6.1
המוט אל תוך נקודות החיבור של מרכב השכיבה. 

המתינו לשמיעת “קליק”.

על מנת להסיר את מוט הפגוש, לחצו   6.2
על לחצן השחרור על גבי מסגרת מרכב השכיבה 

ביד אחת, וביד השנייה משכו את מוט הפגוש כלפי 
חוץ. מוט הפגוש כעת ניתן להזזה. על מנת  

לפרק את המוט משני צדדיו, חזרו על הפעולה. 
כאשר צד אחד של המוט מוסר, הגישה מרכב 

השכיבה נוחה יותר.  

אזהרה: מוט הפגוש תמיד צריך 
להיות מחובר כהלכה כאשר הוא 

בשימוש. בטיחות ילדכם היא 
באחריותכם. 



7.1

7.2

השימוש בגגון

חברו את הגגון באמצעות לחיצה על   7.1
אטבי הגגון אל תוך החריצים בכל צד של מסגרת  

העריסה. החליקו את גב הגגון על גבי הקצה 
האחורי של מרכב השכיבה.

גגון ה-Wayfarer ניתן לשימוש   7.2
בשלושה מצבים. פתוח לחלוטין, פתוח-למחצה, 

וסגור לחלוטין.



8.1

8.2

השימוש בכיסוי הרגליים

על מנת להרכיב את כיסוי הרגליים,   8.1
הסירו את החלק התחתון של הכיסוי ושמרו אותו  

במקום בטוח. רכסו את הכיסוי על גבי מסגרת 
מרכב השכיבה. 

החליקו את אטבי כיסוי הרגליים על גבי   8.2
נקודות החיבור בתוך מסגרת מרכב השכיבה.



9.1

10.1

השימוש בריפוד ובמזרן

לעגלת ה-Wayfarer ישנו ריפוד הניתן   9.1
להסרה ממרכב השכיבה. רכסו כל קצה ושחררו 

את הסקוצ’ים על מנת להסירו.

מזרן העגלה ניתן להסרה. על מנת להסירו, הרימו 
אותו מחוץ לריפוד העגלה.

 ניתן לכבס את כיסוי המזרן בכביסה ידנית. לפני 
הכביסה, הסירו את המזרן הפנימי באמצעות 

פתיחת הקפל בקצה כיסוי המזרן ושליפת המזרן 
הפנימי. 

על מנת להרכיב את הריפוד ואת המזרן, קראו את 
הוראות ההכנה לשימוש )3.2 ו-3.3(.

השימוש בכיסוי נגד גשם

הכיסוי נגד גשם ניתן לכיסוי כאשר הגגון   10.1
מחובר לעגלה. ראשית, סגרו את הגגון.

רכסו את הכיסוי מסביב לשלדת העגלה באמצעות 
הסקוצ’ים.

רוכסן מעניק לכם גישה קלה לילדכם.



11.1

12.1

 Wayfarer השימוש בעגלת
כטיולון

טיולון ה-Wayfarer  יכול להיות   11.1
מותאם לכיוון נסיעה אחורי )התינוק פונה כלפיכם 
ונגד כיוון הנסיעה( או לכיוון נסיעה קדמי )התינוק 

פונה נגדכם ועם כיוון הנסיעה(. עקבו אחר  
ההוראות )13.1( על מנת לחבר את הטיולון אל 

השלדה. 

כוונו את המושב לתנוחה הנכונה )ראו 20.1( והדקו 
את כיסוי הרגליים )17.1(.

טיולון ה-Wayfarer  מוכן לשימוש. 

הכנת הטיולון

ראשית, החליקו את גגון העגלה כלפי   12.1
מעלה. מצאו את החריץ בבד שבגב הגגון ולחצו 

על ידית כיוון המשענת. 



12.2

12.3

הכנת הטיולון

חברו את הגגון באמצעות לחיצת אטבי   12.2
הגגון על גבי החריצים בכל צד של מסגרת העגלה.  
הדביקו את הסקוצ’ים בפינות התחתונות-קדמיות 

של הגגון אל תוך העגלה.

השחילו את הרתמה דרך החריצים   12.3
במושב בהתאם לגודלו של ילדכם, והדקו את 

חגורת הרתמה. 



12.4

12.5

הכנת הטיולון

חברו את מוט הפגוש אל המושב   12.4
באמצעות מיקום קצוות המתכת של מוט הפגוש 

אל תוך נקודות הקיבוע שבמושב. המתינו לשמיעת 
“קליק”. 

אזהרה: כאשר ילדכם נמצא 
בעגלה, מוט הפגוש תמיד צריך 

להיות מחובר.

המושב אינו מתאים לגיל לידה

החליקו את אטבי כיסוי הרגליים אל תוך   12.5
נקודות החיבור שבתוך מסגרת המושב. קפלו  

את כיסוי הרגליים על גבי מוט הפגוש על מנת 
לסגור ולהגן על ילדכם. להגנה נוספת, שחררו 

וכוונו את הרתמה )ראו 15.1(.



13.1

14.1

חיבור הטיולון אל השלדה

אזהרה: וודאו כי כל מנגנוני הנעילה 
פועלים לפני השימוש.

על מנת לחבר את טיולון ה-         13.1
Wayfarer  לשלדת העגלה, החזיקו את המושב 

מעל לשלדה. 

מקמו את חריצי החיבור שבשלדה למחברים 
שעל גבי המושב. וודאו כי המושב משמיע  

“קליק” כאשר הוא מוכנס למקומו. ניתן להרכיב 
את הטיולון כשהוא פונה קדימה או אחורה. הרימו 

בעדינות את המושב באמצעות מוט הפגוש על 
מנת לוודא כי המושב נעול במקומו. 

על מנת לשנות את כיוון המושב- ראה 20.1.

פירוק הטיולון מהשלדה

כאשר המושב פונה כלפיכם, משכו את   14.1
שתי ידיות השחרור בו זמנית כלפי חוץ והרימו  

את המושב מחוץ לשלדה.

אזהרה: כאשר ילדכם נמצא 
בעגלה, מוט הפגוש תמיד צריך 

להיות מחובר.

הערה: הקפידו תמיד להוציא את הילד 
מהטיולון לפני פירוקו מהשלדה.



A

BB

A

15.4

15.1

15.2

15.3

השימוש ברתמה

אזהרה: תמיד השתמשו ברצועת 
המפשעה בשילוב עם רצועות 

המותניים והכתפיים. 

על מנת להדק את הרתמה, הכניסו את   15.1
שני אטבי החגורה לכל צד של החגורה. לחצו עד  

לשמיעת “קליק”.

אזהרה: הקפידו להשתמש תמיד 
במערכת הרתמה.    

על מנת לשחרר את הרתמה, לחצו על   15.2
הלחצן במרכז המתניים ומשכו החוצה. ניתן לנתק  

את רתמת הכתפיים מהחגורה במידת הצורך.

הרתמה ניתנת לכיוון מלא באמצעות   15.3
הזזת ידיות הכיוון. ילדכם תמיד צריך להיות קשור  
באמצעות הרתמה ואין להשאירו ללא השגחה, גם 

לפרקי זמן קצרים. 

ניתן להתאים את הרתמה לגודלו של ילדכם.

לרצועות הכתפיים ישנם שלושה מצבים.   15.4
על מנת לכוון, ראשית השחילו את חגורת  הרתמה 
מקדמת המושב, דרך גב המושב ואפשרו לרתמה 

להיצמד אל גב המושב.



16.1

16.2

שימוש בגגון  

חברו את הגגון באמצעות לחיצה על   16.1
אטבי הגגון אל תוך החריצים בכל צד של מסגרת  

העגלה. החליקו את גב הגגון על גבי הקצה האחורי 
של מרכב השכיבה.

גגון ה-Wayfarer ניתן לשימוש   16.2
בשלושה מצבים. פתוח לחלוטין, פתוח-למחצה, 

וסגור לחלוטין.



17.1

18.1

שימוש בכיסוי הרגליים

החליקו את אטבי כיסוי הרגליים על גבי   17.1
נקודות החיבור בתוך מסגרת המושב. קפלו  

את כיסוי הרגליים על גבי מוט הפגוש על מנת 
לסגור ולהגן על ילדכם.

השימוש בכיסוי נגד גשם

הכיסוי נגד גשם ניתן להרכבה כאשר   18.1
הגגון מחובר לעגלה. ראשית, סגרו את הגגון.

רכסו את הכיסוי מסביב לשלדת העגלה באמצעות 
הסקוצ’ים.

רוכסן מעניק לכם גישה קלה לילדכם.



19.1

19.2

השימוש במוט הפגוש

טיולון ה-Wayfarer מצויד במוט פגוש שניתן 
להסרה חלקית או מלאה.

אזהרה: מוט הפגוש תמיד צריך 
להיות מחובר כאשר ילדכם נמצא 

בתוך הטיולון. 

על מנת לחבר, לחצו על שתי קצוות   19.1
המוט אל תוך נקודות החיבור של הטיולון. המתינו  

לשמיעת “קליק”.

על מנת להסיר את מוט הפגוש, לחצו   19.2
על לחצן השחרור על גבי מסגרת מרכב השכיבה 

ביד אחת, וביד השנייה משכו את מוט הפגוש כלפי 
חוץ. מוט הפגוש כעת ניתן להזזה, על מנת לאפשר 
לכם גישה נוחה לילדכם. על מנת להסיר את המוט 

לחלוטין, חזרו על הפעולה מהצד הנגדי. 

אזהרה: הקפידו תמיד להוציא את 
הילד מהטיולון לפני פירוקו והסרתו.



20.1 התאמת כיוון המושב

לעגלת ה-Wayfarer ישנם שלושה מצבים של 
כיוון קדמי ושלושה מצבים של כיוון אחורי.

להתאמת כיוון המושב למצב קדמי או   20.1
אחורי, הרימו ואחזו בידית כיוון המושב שבגב  

המושב. הזיזו את המושב כלפי מעלה או מטה, 
למצב שכיבה מלא או חלקי. שחררו את ידית 

הכיוון והמתינו לשמיעת “קליק” המסמן כי המושב 
נעול במקומו. 



21.1

21.2

קיפול שלדת העגלה

 Wayfarer-על מנת לוודא כי עגלת ה הערה:  
מקופלת כהלכה, הסירו את כל החפצים מסל 

העגלה לפני הקיפול.

במידה ואתם משתמשים בעגלה   הערה:  
כאשר העריסה מורכבת נא הקפידו להסירה לפני 

הקיפול. 

עגלת ה-Wayfarer ניתנת לקיפול כאשר 
הטיולון מחובר ובכיוון נסיעה קדמי, במצב ישיבה. 

בכל המצבים האחרים, מומלץ לפרק את מושב 
העגלה לפני הקיפול. 

וודאו כי הגלגלים מכוונים למצב נעילה   21.1
)ראו 23.1(.

לחצו על דוושת הבלם )ראו 22.1(.  21.2



21.3 קיפול שלדת העגלה

לחצו והחזיקו את לחצן הקיפול. משכו   21.3
את ידיות הקיפול כלפיכם. לחצו על ידית העגלה  

בעדינות כלפי מטה והורידו אותה עד למצב 
נעילה. הרימו את ידית העגלה בעדינות כלפי 

מעלה על מנת לוודא כי השלדה מקופלת כהלכה. 



22.1

23.1

השימוש בבלם

אזהרה: לחצו תמיד על בלם החניה 
כאשר אתם עומדים במקום. 

אזהרה: לחצו תמיד על בלם החניה 
כאשר אתם מניחים או מוציאים את 

ילדכם מהעגלה.  

על מנת להפעיל את הבלם, לחצו על   22.1
דוושת הבלם האדומה. וודאו כי נשמע “קליק”. 

הערה: וודאו תמיד כי הבלם פועל כהלכה 
באמצעות נענוע עדין של העגלה. 

על מנת לשחרר את הבלם, לחצו   22.2
בעדינות על לחצן השחרור הירוק. משכו את 
העגלה קלות אחורה לפני שאתם ממשיכים 

בנסיעה. 

תפעול הגלגלים הקדמיים

לשלדת ה-Wayfarer גלגלים קדמיים הניתנים 
לנעילה. אנו ממליצים לנעול את הגלגלים 

הקדמיים במידה ואתם נוסעים בכיוון ישר לפרק 
זמן ארוך. 

סובבו את ידית השחרור של הגלגלים   23.1
לצדדים על מנת לנעול את הגלגלים במצב קבוע. 

הפעילו את הבלם תמיד כאשר אתם מושיבים או 
מוציאים את ילדכם מהעגלה. 



הוראות בטיחות

 BS :היא עונה על תקני הבטיחות בבריטניה .Silver Cross היא מוצר איכותי מבית Wayfarer עגלת
BS EN 1466:2004 / EN1888:2012 ושימוש ותחזוקה קבועים יבטיחו חיי מוצר ארוכים. אם, מסיבה 

כלשהי, אתם נתקלים בבעיות עם המוצר, אנא פנו אל סוכן המכירות ממנו נרכש המוצר. 

           אזהרות

- אזהרה: אין להשאיר את ילדך 
ללא השגחה.

- אזהרה: יש להשתמש תמיד 
ברתמת הבטיחות

- על מנת למנוע פציעה, הרחיקו 
את הילד מקרבת העגלה בזמן 

קיפול ופתיחה שלה.

- הבטיחו כי כל אמצעי הנעילה 
מחוברים למקומם לפני השימוש

- העגלה מיועדת לשימוש עם 
ילד אחד בלבד.

- אין לרוץ/להחליק עם העגלה.

- וודאו כי אמצעי העצירה 
פועלים בזמן הנחת והוצאת 

הילד מן העגלה.

- וודאו כי אמצעי החיבור של 
מרכב השכיבה/מרכב הישיבה 

מחוברים כהלכה לפני השימוש. 

- אין לאפשר לילד לשחק עם 
מוצר זה.

- מרכב השכיבה מתאים רק 
לילד שאינו מסוגל להתיישב 

בכוחות עצמו.

- מרכב הישיבה אינו מתאים 
לילדים מתחת לגיל 6 חודשים. 

- אין להשתמש במוצר אם אחד 
החלקים שבור, קרוע או חסר. 

הפעילו תמיד את הבלמים 
כאשר העגלה במצב נייח.

- אין להשאיר ילדים ללא 
השגחה.

- אין להעמיס ילדים או תיקים 
נוספים על העגלה.

- הרחיקו את הילד מחלקים 
משוחררים בזמן ביצוע 

התאמות.

- הקפידו תמיד להשתמש 
ברתמה.

- אין להשתמש במושב זה יחד 
עם עגלה אחרת / דגם אחר.



- על הילד תמיד להיות קשור 
באמצעות רתמת הבטיחות 

טבעות בצורת D מאפשרות 
חיבור של רתמות נוספות. 

טבעות אלו ממוקמות בחיבור 
שבין הרתמה הקיימת למסגרת 

העגלה. 

- אזהרה : יש לוודא לפני 
השימוש שכל התקני הנעילה 

במצב נעול

- כל מטען המחובר לידית או/
וגם לחלק האחורי של משענת 
הגב או/וגם לצדי העגלה יכול 

להשפיע על יציבות העגלה 
שקיות קניה או מטען אחר יש 

לאחסן אך ורק בסל העגלה.

- ניתן לאחסן בסל העגלה מטען 
עד למשקל של 2 ק”ג ויש לפזרו 

במידה שווה על פני כל הסל. 
תמיד החזיקו את המושב כאשר 
אתם מבצעים התאמות. וודאו כי 

הבלמים פועלים. 

- לעולם אין לנסות לקפל את 
העגלה כאשר הילד יושב בתוכה. 
פעולה זו עשויה ללכוד את הילד 
בפנים. אם אתם נתקלים בבעיה 

בקיפול או פתיחת העגלה, 

אין להפעיל כוח. הדבר עשוי 
לגרום לנזק. קראו את הוראות 
הקיפול והפירוק היטב במדריך 

למשתמש. 

- אין להוסיף אביזרים או חלקי 
חילוף מעבר למה שמסופק 

ומעבר למה שמומלץ על ידי 
 .Silver Cross חברת

אם מישהו אחר מתכוון 
להשתמש בעגלה )לדוגמא: 
סבים, מטפלים(, עליו לקבל 

הדרכה מפורטת לשימוש נכון 
בעגלה. 

-זהירות: הרחיקו את הילד 
מחלקים משוחררים בזמן ביצוע 

התאמות.

-אין להשאיר את הילד בעגלה 
כאשר הכיסוי נגד גשם סגור 
לחלוטין, חוץ מאשר בשימוש 

רגיל בחוץ. בטיחות התינוק היא 
באחריותכם. 

מחזיק כוסות: משקל מקסימאלי 
= 0.5 ק”ג  

יש להשתמש רק באביזרים 
וחלקי חילוף המאושרים על ידי 

 .Silver Cross חברת



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

אחריות

כל מוצרי Silver Cross מוגנים באחריות 
לתקופה של 12 חודשים עבור פגמים בייצור, 

כאשר המוצר נמצא בשימוש תקין בהתאם 
למדריך למשתמש. 

אנא קראו מדריך זה בקפידה לפני השימוש 
בעגלת Wayfarer ושמרו לצורך שימוש עתידי. 

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

ארץ ייצור: סין

www.silvercross.co.uk

הוראות טיפול ותחזוקה:

שלדה

בדקו תמיד אם יש סימני בלאי על העגלה. שמנו 
באופן קבוע את כל החלקים שנמצאים בתנועה. 

בדקו אם קיימת תנועה חופשית באמצעי הנעילה. 
הבריקו את חלקי המתכת באמצעות מטלית יבשה 

ונקייה. 

חלקי אריג ויחידת המושב

להוראות כביסה, אנא קראו את המדריך 
למשתמש. הרחיקו מחום ישיר ושמש חזקה. ניתן 

לצפות לרמה מסוימת של דהייה במהלך הזמן עם 
שימוש יומיומי. אין לכבס במכונה, לייבש במייבש 

כביסה, לגהץ או להלבין. 

אין להשאיר אביזרים כמו שמשיה או כיסוי גשם 
במקום בו חום ואור עשויים לשנות את צבעם 

ולעוות את חלקי הפלסטיק, לדוגמא בתוך רכב 
במזג אוויר חם. 


