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הוראות שימוש ע"פ מכון התקנים:
יש להרכיב את העריסה על ריצפה אופקית.

אין להניח לילדים לשחק ללא השגחה בקרבת העריסה.  .1

ע"פ מכון התקנים עריסה מיועדת לשימוש עד גיל 3 חודשים.   .2

על אביזרי ההרכבה של העריסה להיות מהודקים כיאות. יש לשים לב שאין ברגים משוחררים כך שחלקים מבגדיו או גופו של   .3

התינוק עלולים להילכד בהם ולהוות סכנת חנק. )כגון: סרט של מוצץ, שרוכים , מחרוזות וכו'(.

יש סיכון מאש גלויה וממקורות אחרים של חום בקרבת העריסה כגון תנורי חימום חשמליים, תנורי גז וכו'.  .4

אין להשתמש בעריסה ניצמדת אם חלקים ממנה חסרים, פגומים או שבורים. לקבלת חלקי חילוף ולקבלת עלון מידע, יש ליצור   .5

קשר עם החברה. יש להשתמש בחלקים מקוריים בלבד.  

יש לבחור מזרן שעוביו אינו עולה על 5 ס"מ.  .6

גודל המזרן המומלץ לשימוש בעריסה הינו 48 ס"מ רוחב ו- 86 ס"מ אורך.      .7

למניעת סכנת הילכדות יש לחבר את העריסה הניצמדת אל מיטת המבוגרים באופן תקין, תוך שימוש במערכת ההצמדה כמפורט   .8

בסעיפי הרכבת העריסה.  

אין להשתמש בעריסה במצב שימוש של עריסה נצמדת כעריסה שאינה מחוברת למיטת מבוגרים.      .9

הוראות כלליות:
קראו את ההוראות לפני תחילת ההרכבה. יש להרכיב את העריסה בהתאם להוראות המצורפות.   .1

 www.mithaberet.co.il :לנוחיותכם קיים גם סרטון הרכבה באתר
יש להרכיב את העריסה על הרצפה. אנא שימרו על חלקי העץ מפני שריטות.  .2

3. לצורך הרכבת העריסה יש להשתמש בכלי הברגה בעל כוח סביר. שימו לב, אין להשתמש בכח מופרז כגון מברגה, אשר יכול לגרום 

נזק לעריסה, או למכלולי הברגים והאומים שלה.

4. העריסה מסופקת עם ברגים ואומים להרכבת עריסה. במידה ומצאתם ברגים ו/או אומים פגומים, יש להשתמש מהמלאי שסופק 
בלבד. בכל מקרה חל איסור על שימוש בעריסה עם ברגים או אומים שבורים. במקרה של חוסר יש לפנות לחברה.

יש להקפיד לחבר את העריסה למיטת ההורים ע"י אביזרי החיבור שמסופקים מחברת מיטחברת בלבד ועל פי הנחיות החיבור.  .5

יש לשמור על קרטון האריזה לצורך החזרת העריסה.  .6

אין החברה אחראית על כל מצב או נזק שיגרם מהרכבה לא נכונה של המוצר, שלא על פי הוראות הרכבה אלה,   .7

ו/או משימוש לא נכון במוצר.    

חלקי העריסה:
ברגים ואומים: שימו לב קיימות 2 גרסאות. אנא בדקו מה מסופק בעריסה שלכם ופעלו בהתאמה בהוראות.   .1

גרסה א' – 10 אומים מפלסטיק + 10 ברגים תואמים להם 
)יתכן כי האומים יימצאו במקומם בתוך המעקה או הבסיס ולא בשקית. ( 

גרסה ב – 10 אומי צרגה + 10 ברגים התואמים להם + מפתח אלן.  

רצועות חיבור   .3

רגל ימין  .4

רגל שמאל  .5

בסיס וקושרת המחוברת אליו   .6

צלע אחורית )עם חריץ לכל אורכה(  .7

צלע קדמית לסגירה מלאה   .8

הוראות הרכבה
דגם מיטחברת קלאסית
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 גרסה א' 

 גרסה ב' 



יש להכניס 2 אומים לקושרת של הבסיס. שימו לב כי החורים נימצאים או בתחתית הקושרת או בצידו הפנימי
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יש להכניס 2 אומים לקושרת של הבסיס. שימו לב כי החורים נימצאים או בתחתית הקושרת או בצידו הפנימי

שלב ה' - חיבור העריסה למיטת ההורים 
העריסה יכולה להיצמד למיטת ההורים בכל צד שתבחרו.  .1

פתחו את הרצועה. שימו לב שהרצועה בצורת Y ובקצה קרש עץ.   .2
בזרועות ה-Y ישנם אבזמים.

יש לחבר את זרועות ה-Y לרגלי העריסה )ה-2 שצמודות למיטת ההורים( ולהצמידה   .3
למיטת ההורים.

הרימו את מזרן מיטת ההורים והניחו את הרצועה לרוחב המיטה )מתחת למזרן(,   .4
קרש החיזוק יונח בקצה השני של המיטה )בצד הנגדי לעריסה(, כך שהוא ימנע 

מהרצועה להשתחרר.

התאימו את אורך הרצועה בעזרת הידוק האבזם, לרוחב מיטת ההורים.  .5

החזירו את מזרן ההורים למקומו תוך שימת לב שקרש החיזוק מונע מהרצועה  .6
     להשתחרר בשילוב משקל המזרן. 

בדיקת תקינות - העריסה חייבת להיות מורכבת כאשר כל חלקיה מהודקים   .7
ויציבים ויש לוודא שהבסיס אינו זז מהמסילה. יש לוודא שרצועת האבטחה 
של העריסה מאבטחת את העריסה למיטת ההורים כפי שמצוין בהוראות, אין 
להשתמש בעריסה ללא הרצועה. בכל מקרה בו יש ספקות או שאלות לגבי 
הוראות ההרכבה, יש לפנות לסרטון ההרכבה ביוטיוב או להתקשר למשרדינו 

לצורך הדרכה. אין להשתמש בעריסה במידה וקיים ספק לגבי ההרכבה.

הוראות הרכבה:
יש להרכיב את העריסה על משטח אופקי. שולחן/ריצפה

שלב ד' - חיבור הצלע הקדמית לסגירה מלאה   
הרכבת הצלע הקידמית נעשית בעזרת 4 ברגים ו- 4 אומים.  .1

הכניסו את האומים )פלסטיק או אומי צרגה( לתחתית המעקה.   .2
השחילו את הברגים דרך העמודים והבריגו.  .3

יש להכניס 2 אומים לקושרת של הבסיס. שימו לב כי החורים נימצאים או בתחתית הקושרת או בצידו הפנימי

רגל שמאל

יש להכניס 2 אומים לקושרת של הבסיס. שימו לב כי החורים נימצאים או בתחתית הקושרת או בצידו הפנימי

צלע אחורית עם חריץ לכל אורכה רגל ימין
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יש להכניס 2 אומים לקושרת של הבסיס. שימו לב כי החורים נימצאים או בתחתית הקושרת או בצידו הפנימי
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בסיס וקושרת
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יש להכניס 2 אומים לקושרת של הבסיס. שימו לב כי החורים נימצאים או בתחתית הקושרת או בצידו הפנימי

שלב ג' - הרכבת בסיס העריסה
השחילו את הבסיס למסילה בתחתית הצלע האחורית כאשר   .1

הקושרת כלפי הריצפה.

הכניסו 2 אומים לקושרת של הבסיס. שימו לב כי החורים   .2
נימצאים או בתחתית הקושרת או בצידו הפנימי.

השחילו בורג בחור התחתון ברגל ימין והבריגו  .3

השחילו בורג בחור התחתון ברגל שמאל והבריגו.  .4

במידה וברשותכם אומי צרגה + ברגים. יש להכניס את אום   .5
הצרגה לחור ולהבריג את הבורג בהתאמה כמופיע בשרטוט 

בשלב א' סעיף 4.     

שימו לב כי על הקושרת להיות לכיוון הריצפה והבסיס   .6
מעליה, כך שהמזרן יגיע עד לקצה העריסה.

7. אנא וודאו שבסיס העריסה נכנס ומונח בצורה מלאה בתוך 
חריץ המסילה המיועד לכך.

 8. בהמשך לסעיפים 3+4, אנא וודאו שוב כי בסיס העריסה 
מוברג בחורים התחתונים ברגלי העריסה ולא בחורים 
הגבוהים, המיועדים לסגירת הצלע הקדמית, כך שהבסיס 

נימצא במצב ישר ולא באלכסון.

קרש חיזוק

אבזם

חתך חיצוני:

שלב א' - הרכבת רגל ימין לצלע האחורית
יש להניח את הצלע האחורית על גבי הריצפה/שולחן   .1

     כשהחריץ לכיוונך.

יש להכניס 4 אומים לתחתית הצלע האחורית   .2

יש להשחיל 2 ברגים דרך עמוד רגל ימין ולהבריג.  .3

במידה וברשותכם אומי צרגה העזרו באיור המצורף.   .4
הקפידו על הכנסת האום לחור כאשר חתך האום הינו 
חיצוני ובצורה רוחבית, והבריגו את הבורג בהתאמה 

בעזרת מפתח האלן.

שלב ב' - הרכבת רגל שמאל לצלע האחורית
יש להשחיל 2 ברגים דרך רגל שמאל ולהבריג.  .1

במידה וברשותכם אומי צרגה + ברגים יש לחבר בדומה לשלב א' סעיף 4.  .2


