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יש לשמור את האריזה להחזרה/שימוש חוזר

הוראות שימוש ע"פ מכון התקנים:
 .1אין להניח לילדים לשחק ללא השגחה בקרבת העריסה.
 .2אין להשתמש בעריסה באם חלק כלשהו חסר ,קרוע או שבור.
 .3ע"פ מכון התקנים עריסה מיועדת לשימוש עד גיל  3חודשים.
 .4על אביזרי ההרכבה של העריסה להיות מהודקים כיאות .לרבות הצלע המתפרקת.
יש לשים לב שאין ברגים משוחררים כך שחלקים מבגדיו או גופו של התינוק עלולים
להילכד בהם ולהוות סכנת חנק.
(כגון סרט של מוצץ ,שרוכים  ,מחרוזות וכו' )
 .5יש סיכון מאש גלויה וממקורות אחרים של חום בקרבת העריסה כגון תנורי חימום
חשמליים ,תנורי גז וכו'.
 .6יש לבחור מזרן שעוביו אינו עולה על  5ס"מ.
 .7גודל המזרן המומלץ לשימוש בעריסה הינו  48ס"מ רוחב ו 86 -ס"מ אורך.

הוראות כלליות :
 .1קראו את ההוראות לפני תחילת ההרכבה .יש להרכיב את העריסה בהתאם להוראות
המצורפות .לנוחיותכם קיים גם סרטון הרכבה באתר www.mithaberet.co.il
 .2יש להרכיב את העריסה על רצפה אופקית .אנא שימרו על חלקי העץ מפני שריטות.
 .3למיטחברת גולד דופן רביעית הניתנת להוספה והסרה לפי שיקול דעתו ועל אחריותו
של המשתמש.
 .4בשום אופן אין להשתמש בעריסה פתוחה (ללא הדופן הרביעית) כאשר היא מנותקת
ממיטת ההורים.
 .5יש להקפיד לחבר את העריסה למיטת ההורים ע"י אביזרי החיבור שמסופקים מחברת
מיטחברת בלבד ועל פי הנחיות החיבור.
 .6יש לשמור על קרטון האריזה לצורך החזרת העריסה.
 .7אין החברה אחראית על כל מצב או נזק שיגרם משימוש לא נכון במוצר.
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חלקי העריסה דגם מיטחברת גולד

 2דפנות ראש בצורת טרפז

 2רגליים בצורת האות T

 2סולמות המשמשים
כצלע אחורית וקדמית

בסיס העריסה (משטח עץ)

קושרת עץ
(מוט תומך לחיזוק רגלי העריסה)

שקית המכילה
 12ברגים באורך  4ס"מ

 4גלגלים

שקית המכילה  4ברגים
קצרים יותר באורך  3.5ס"מ

רצועת חיבור
(המחוברת לקרש חיזוק)

מפתח אלן

הוראה כללית  :בשלבים א' -ה' אין להדק את הברגים עד הסוף בחוזקה ,לנוחיות ההרכבה.
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שלב א' – חיבור הגלגלים לרגלי הT-
 .1חברו את ארבעת הגלגלים לתחתית הרגליים
(החלק בצורת  )Tבלחיצת הגלגל
אל הרגל עד הסוף עד לשמיעת קליק.
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 .2בכל רגל שני גלגלים.
 .3לידיעתכם – העריסה ניתנת להרכבה גם
ללא גלגלים.

שלב ב' – מדידת גובה המיטה וחיבור הרגליים ( בצורת )T
אל דופן הראש בצורת טרפז
 .1מדדו את גובה מיטת ההורים מהרצפה ועד קצה המזרן.
 .2לנוחיותכם – טבלת מידות להתאמת חיבור הרגליים ודופן הטרפז.
גובה מיטת הורים
מהרצפה ועד הקצה
העליון של המזרן בס"מ

בורג עליון נכנס
לחור מספר

בורג תחתון נכנס
לחור מספר

61-70
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35-37
32-34
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ללא גלגלים
ללא גלגלים
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 .3הניחו את הטרפז על הרצפה כאשר הצד עם ההברגה
הפתוחה (אומים) כלפי מעלה.
 .4השתמשו בשני ברגים הקצרים (בשקית עם  4ברגים)
לחיבור רגל ה  Tלדופן הטרפז :חברו את הרגל לטרפז
בחור העליון של הטרפז ,ע"י הכנסת בורג קצר אחד לחור
ברגל ה T-שסימנתם ,ע"פ המידות שבטבלה ,ובורג נוסף
לחור התחתון בהתאמה ,וחזקו עם מפתח האלן.
 .5בצעו את אותה פעולה גם ברגל  Tודופן הטרפז הנוספים
באותם החורים בדיוק.
שלב ג'  -חיבור הבסיס
 .1הניחו את הבסיס על הרצפה כאשר התומכים לבסיס כלפי מטה.
 .2הרימו את החלק הקרוב אליכם לאורכו ,כך שהבסיס יעמוד על צדו והתומכים נמצאים
כלפיכם.
 .3קחו רגל ודופן אחת שחיברתם ,הצמידו את תחתית הטרפז לצידי הבסיס והבריגו עם
הברגים שברשותכם (שקית עם  12ברגים) ,בשני הקצוות.
 .4חברו באותה הצורה גם את הדופן והרגל בצד השני.
.1

.2

להרים
את המשטח
כלפיכם
.3
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שלב ד' – הרכבת הקושרת
 .1השאירו את העריסה בשכיבה.
 .2חברו בעזרת  2ברגים ארוכים מכל צד,
את הקושרת לחורים שבתחתית רגלי
העריסה.
בשלב זה הדקו את כל ברגיי העריסה היטב

הק

ושרת

שלב ה' – חיבור צלע אחורית לעריסה (סולם)

סולם

 .1הניחו את העריסה על רגליה.
 .2שני הסולמות זהים ,בתחתית כל סולם  4פינים.
 .3החזיקו את הסולם כאשר הפינים כלפי מטה,
והכניסו את ארבעת הפינים לחורים המתאימים
בבסיס.
 .4הבריגו בורג עליון בכל צד.
 .5לסגירת העריסה ,חיזרו על הפעולה עם הצלע
השניה.
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שלב ו' – הרכבת הרצועה וחיבור למיטת ההורים
 .1הרימו את מזרן מיטת ההורים והניחו את הרצועה לרוחב המיטה (מתחת למזרן) ,קרש
החיזוק יונח בקצה אחד של המיטה (בצד הנגדי לעריסה) ,כך שהוא ימנע מהרצועה
להשתחרר ,ואז הניחו את המזרן על הרצועה.
 .2קצרו את הרצועה בעזרת האבזם כך שהרצועה תתאים לרוחב מיטת ההורים ,כך
שהאבזם ממוקם במפגש בין מסגרת המיטה למזרן ההורים ,בצד של העריסה.
 .3מקמו את העריסה במקומה לצד המיטה.
 .4פיתחו את הסקוץ' ברצועה.
 .5הכניסו את תחילת הרצועה בחלקו של הסקוץ' ,לחריץ המיועד לכך בתחתית הבסיס,
שימו לב שישנם  2חריצים בבסיס העריסה ויש להשתמש רק באחד מהם  -הרחוק
ממיטת ההורים.
 .6סגרו את הסקוץ' בצורה מהודקת.

החריץ
אבזם

קרש חיזוק
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מתחת
לעריס

ה

לשוכרים עריסה  -הוראות אריזה להחזרת העריסה
 .1בתום השימוש פרקו את העריסה המיטחברת.
 .2על העריסה להיות ארוזה בחבילה אחת בקרטון המקורי ,על כל חלקיה,
כולל כל האביזרים הנלווים ,ברגים ,רצועה ולא לשכוח את הצלע הרביעית.
 .3הדרך המומלצת לאריזת המיטחברת בתום השימוש:
• הניחו את הקרטון בשכיבה על הרצפה כשהכיתוב כלפי מעלה.
• ראשית הכניסו את שתי רגלי ה –  Tכשהרגליים צמודות אחת לשנייה
בהצלבה.
• מעליהם הכניסו את בסיס העריסה כאשר התומכים כלפי מעלה.
• מעל הבסיס הכניסו את הסולמות (כך שישבו בין שני תומכי הבסיס)
• הכניסו את שני הטרפזים (בין הקלקרים)
• את הקושרת יש להניח לרוחב מעל הטרפזים ,לסגירה נוחה של הקרטון.
אנא שימרו על חלקי העץ .חלק פגום/חסר יגרור חיוב עבורו
ע"פ תנאי השכירות.
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