


Thank you...
FOR ORDERING FROM MAMAS & PAPAS

כבר מעל 30 שנה אנו מחויבים ליצור עולם של איכות, ייחודיות ועיצוב עבור
הורים בכל העולם. בהתחלה היו אלו בנותינו שסיפקו את ההשראה ועכשיו כשהן גדלו 
ויש להן ילדים משלהן, הן עוזרות לנו לחלוק את ההתלהבות והתשוקה שלנו עם אבות 
ואימהות בעולם. אנו מקווים שתהנו לחקור את המוצרים החדשים שלנו ומאחלים לכם

כניסה חמה לעולמנו. אנו מחויבים לעצב ולפתח מוצרים ברמה הטובה ביותר בכדי 
שמשפחתכם תהנה.

נשמח לשמוע מכם עצות והערות.

חשוב, שמור לשימוש עתידי, 
קרא בקפידה!





























1. התאמת הפער בין הדלתות- יש לשחרר מעט את 
בורג A .לסובב את בורג B נגד או בכיוון השעון עד 

אשר הפער בין הדלתות יהיה שווה , ולאחר מכן להדק 
 .A את בורג

  C 2. התאמת גובה הדלתות - יש לשחרר את הברגים
ולאחר מכן החלק את לוחיות הצירים כלפי מעלה או 

מטה עד אשר הדלתות שוות, לאחר מכן יש להדק את 
הברגים.

3. כוונון זווית הדלת - יש לשחרר את בורג A ולהחליק 
את זרוע הציר קדימה או אחורה עד אשר הדלת אנכית, 

.A לאחר מכן יש להדק את בורג

 











סיום



מידע על קיבוע בקיר

• רצועות הקיר מיועדות לשימוש אך ורק עם מוצר Mamas & Papas שסופק.

• לעולם אל תנסה לשנות או לתקן את הרצועות המסופקות בכל דרך שהיא. לעולם אל תשתמש 
בציוד אחר לחיבור הרצועה לריהוט מלבד אלו שסופקו.

• לעולם אל תשתמש בבורג המצורף על מנת לחבר את הרצועה לקיר. אביזרים לחיבור הרצועה 
לקיר אינן מצורפות בחבילה זו. הסיבה לכך היא סוג של האביזר הדרוש לחיבור הרצועה לקיר נקבע 
על ידי הרכב הקיר. אם יש לך ספק לגביי סוג האביזר הנכון , יש להתייעץ עם מומחה לפני שתנסה 

לחבר את הרצועה לקיר.

• אין להשתמש ברצועה להחלפת כל שאר הציוד המסופק עם הרהיטים שלך .

• ריהוט שנופל נגרם בדרך כלל עקב פני השטח עליו ממוקם הריהוט. רצפה מעוותות או שטיח 
מקיר לקיר יאפשרו לריהוט לנוע, כך שזה מגדיל את הסיכויים שהריהוט ייפול. אם הריהוט ממוקם 
על רצפה שטוחה או על פרקט הסיכונים לנפילה קטנים, אך עדין אנו ממליצים לקבע את הריהוט 

לקיר בעזרת הרצועה.



       אזהרות:
• אזהרה: 

• לעולם אל תשאיר את ילדך ללא השגחה. בטיחות ילדך הינו אחריותך.

• תמיד השתמש ברצועות הקיר על מנת למנוע מילדכם להפיל את המוצר.

• לפני השימוש, יש לוודא שהמוצר נימצא על רצפה יציבה וישרה.

• אין לאפשר לילדך לטפס או לעמוד על המוצר.

•  אין להשתמש במוצר אם חלק ממנו נשבר או חסר.

• לעולם אין להרים או לגרור את המוצר על הרצפה, יש תמיד להרים אותה בעזרת 2 אנשים 
לפחות.

• אין להניח את המוצר בקרב מקורות חום חזקים כגון: אש, רדיאטורים וכו'.

• תמיד שמור על המוצר שלך נקי ויבש. ניתן להסיר לכלוך קל שנוצר בעזרת ספוג לח וחומר ניקוי 
עדין. אין להשתמש בחומרי ניקוי חזקים או מלבינים.

• יש לבדוק על בסיס קבוע שהברגים והרצועות מחוזקים ולא פגומים. ברגים רופפים יכולים לצבוט  
חלקים של הגוף ולהיתפס בבגדים ועלול לגרום לחנק.




