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סל שכיבה אורבו 2

חשוב, שמור לשימוש 
עתידי, קרא בקפידה!
אי קיום הוראות אלה 

עלול לסכן את
בטיחות ילדכם.

 מדריך זה נכתב בלשון 
זכר מטעמי נוחות בלבד, 
אך מיועד לנשים וגברים 

כאחד.
 

תודה רבה שהזמנתם
 Mamas & Papas 
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Thank you...
FOR ORDERING FROM MAMAS & PAPAS

Mamas  & Papas החלה את דרכה כמשפחה ולאחר מכן הפכה לעסק. המייסדים רצו יותר 
בשביל ילדיהם ולכן לקחו את המושכות לידיהם. אמונה זו הינה ליבה של מה שאנו עושים, 

שימוש בניסיון אישי, תובנות של לקוחות, ובדיקות מעמיקות על מנת לייצר מוצרים חדשנים 
עם עיצובים מתחשבים.

אנו מביאים סגנון וביטחון להורות המאפשרים לך לפרוח בכל דרך אשר תחווה זאת.

Mamas & Papas משפחת
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התאמת הגגון
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התאמת כיסוי סל שכיבה
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חיבור סל שכיבה
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פתח האוורור בגגון
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מגן גשם לסל שכיבה
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כיסוי רשת למניעת חרקים/ יתושים
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הסרת הסל שכיבה
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סיום
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ניקוי ותחזוקה

• טיפול בבדים: הבדים בעגלות מאמאס & פאפאס עמידים בפני מים. 
במידה ובדי העגלה נרטבו לאחר טיול בחוץ- אין לקפל את הגגון וכיסוי 
הרגליים. תמיד אפשר לבדים להתייבש באופן טבעי והרחק ממקור חום 

חזק כגון: אש, תנור ו/או חשיפה ישירה לשמש.
• אף על פי שהבדים מהם עשויה העגלה נבחרים ונבדקים בקפידה , עדין 

שימוש וחשיפה רגילה לאור השמש עלולים לגרום לשינוי צבעם.
• הקצוות החשופים של הבדים בעגלה הם בד"כ הראשונים להתבלות 

ולהיקרע, זכרו זאת כאשר אתם מאחסנים ומעבירים את העגלה ממקום 
למקום.

• הוראות ניקוי : ניתן לנקות את משטחי העגלה בעזרת מטלית לחה או 
ספוג טבול במים פושרים.
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אזהרות

אזהרה: בטיחות ילדך עלולה להיפגע אם לא תמלאו אחר הוראות אלו.
אזהרה: סל שכיבה זה מיועד לשימוש תינוקות במשקל של עד 9 ק"ג בלבד, ובעל גובה 

מקסימלי של 70 ס"מ . מוצר זה מתאים לילד שאינו יכול לשבת בכוחות עצמו, ושאינו יכול 
להתהפך ולהתרומם על ידיו וברכיו.

אזהרה: אין להשאיר את ילדך ללא השגחה.
אזהרה: יש לוודא לפני השימוש שכל התקני הנעילה במצב נעול.

אזהרה: למניעת פציעה יש להרחיק את ילדך בעת פתיחה או קיפול של העגלה.
אזהרה: אין לאפשר לילדך לשחק עם העגלה.

אזהרה: לפני השימוש יש לוודא שהתקני החיבור של מרכב השכיבה או יחידת המושב, או מושב 
הרכב מחוברים כיאות.

אזהרה: מוצר זה אינו מתאים לריצה או החלקה.
אזהרה: אין להוסיף מזרן מעבר למסופק עם המוצר.

אזהרה: וודא כי המעצורים פועלים בעת הכנסת או הוצאת התינוק מהעגלה.
אזהרה: אל תעמיס את סל החפצים יתר על המידה ובכל מקרה לא יותר מ 3 ק"ג.

אזהרה: כל מטען המחובר לידית או/ וגם לחלק האחורי של משענת הגב או/וגם לצדי העגלה 
יכול להשפיע על יציבות העגלה.

אזהרה: סל שכיבה זה מיועד לשימוש של ילד אחד בכל פעם ומתאים לשימוש עם בסיס עגלה 
של אורבו 2.

אזהרה: אין להשתמש בחלקי חילוף או אביזרים לא מקוריים אשר לא מאושרים או מסופקים ע"י 
מאמאס & פאפאס.

אזהרה: לפני נשיאה והרמה של הסל שכיבה, וודא כי הידית נמצאת במצב המיועד הנכון.
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אזהרות

אזהרה: סכנת נפילה: תנועות הילד עלולות לגרום לסל השכיבה לזוז. לעולם אל תניח את הסל 
שכיבה על דלפקים, שולחנות או משטחים גבוהים.

אזהרה: אין להשתמש בסל השכיבה בכדי להסיע תינוק בכלי רכב.
אזהרה: אין להשתמש בסל השכיבה אם אחד האביזרים שבור, קרוע או חסר.

אזהרה: ידיות ובסיס סל השכיבה דורשות בדיקה שגרתית לאיתור שחיקה ונזקים.
אזהרה: היו מודעים לסכנה שבאש גלויה או חום חזק כמו ,תנורי גז וכדומה בקרבת סל השכיבה.
אזהרה: השתמש ברצועת האבטוח אשר בידית העגלה בכדי למנוע מהעגלה לגלוש הרחק ממך.

אזהרה: עגלה זו מיועדת לשימוש על משטחים ישרים ויציבים. השימוש על משטחים משופעים 
עלול לגרום להתהפכות העגלה.

אזהרה: סכנת חנק: תמיד וודא שסביבת פני התינוק פנויה וזרימת האוויר לתינוק אינה חסומה. 
חוטים ומיתרים עלולים לגרום לחנק. אל תניח מוצרים בעלי חוט או רצועה בקרבת התינוק.

אזהרה: אל תניח בתוך או מעל סל השכיבה חפצים נוספים, חבילות, מטענים או אביזרים מלבד 
המומלץ בהוראות שימוש אלו , אחרת עלול המוצר להפוך לבלתי יציב.

אזהרה: אל תאפשר לילדים אחרים לשחק בקרבת סל השכיבה ללא השגחה.
אזהרה: תמיד השתמש במוצר זה כאשר הגגון מורכב.



Urbo2 :דגם | Mamas & Papas :יצרן
המוצר נבדק ואושר ע"י מכון התקנים כמתאים לת"ר 1888.

הערה - האישור אינו מעיד על בדיקת כל יחידת מוצר.
ארץ יצור – סין.

M.H. Miya 2010 LTD .היבואן: מ.ה. מייה 2010 בע"מ
קיבוץ מצובה . ת.ד 265

שרות לקוחות: 04-6254963 

www.miyababy.co.il


