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יש להרכיב את העריסה בהתאם להוראות ההרכבה המצורפות.
במידה ומשהו לא מובן, אנא צרו אתנו קשר ונשמח להסביר. 

טל': 052-4822201

בעת השימוש בעריסה כאשר היא צמודה למיטת ההורים יש להקפיד 
שהעריסה מחוברת היטב למיטת ההורים )ע"י תושבות חיבור או רצועת  

חיבור(. 

רק לאחר חיבור העריסה למיטת ההורים, ניתן להסיר את הדופן הרביעית.

כאשר העריסה מחוברת למיטתכם והתינוק נשאר בעריסה ללא השגחה, 
יש לחבר את הדופן הרביעית.

במידה ורוצים לנייד את העריסה, יש לחבר את הדופן הרביעית היטב ורק 
לאחר מכן ניתן לשחרר את העריסה ממיטת ההורים.

במידה ושכרתם את העריסה, אנא שמרו על כל חומרי האריזה 
בשלמותם, לצורך אריזת העריסה בסיום השימוש.
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*

אביזרי חיבור העריסה למיטת הורים

ברגים להרכבה

מפתח אלן

2x רגליים

סוג בורג

כמות מצורפת

* מצורף בורג רזרבה מכל מידה

2x תושבות חיבור

2x דפנות
+בורג ראש כדור

בורג אלן 
40 מ"מ

בורג אלן 
50 מ"מ

בורג אלן 
70 מ"מ

גב וחזית

רצועה ללא לוח עץרצועה עם לוח עץ

קושרתבסיס

מדף גישור

* יצורף
   במידת הצורך

*
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אום אלן

חלקי העריסה



1. השחילו את הבסיס למסילה שבתחתית. יש להקפיד להכניס את הבסיס עד לסוף גב   

     העריסה.

2. חיבור הבסיס לעריסה הנו ע"י 2 ברגי אלן באורך 50 מ"מ.

2X בורג אלן 50 מ”מ

חיבור הבסיס לעריסה
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* נודה לכם אם תבצעו את הרכבת העריסה על משטח מרופד 

   )מיטתכם/ שטיח( בכדי שהעריסה לא תיפגע.

1. חיבור גב העריסה לדפנות הנו ע"י 4 ברגי אלן באורך 50 מ"מ.

2. בשלושת החלקים יש מסילה. הרכיבו את החלקים כך שהמסילה נמצאת למטה ומהצד 

    הפנימי.

3. הבריגו את ארבעת הברגים עם מפתח אלן המצורף.

4X בורג אלן 50 מ”מ

הרכבת גב העריסה לדפנות
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חיבור רגלי העריסה

* יש למקם את הרגליים בהתאם לגובה מיטתכם. 

חיבוריםגובה
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* ללא גלגלים= 6- ס"מ

A

1
2
3
4
5
6
7
8
9

B

C

D

E

65 ס"מ

41 ס"מ

53 ס"מ

62 ס"מ

38 ס"מ

50 ס"מ

59 ס"מ

35 ס"מ

47 ס"מ 

56 ס"מ

32 ס"מ 

29 ס"מ

44 ס"מ

B9+A5

B1+C5

B5+A1

B8+A4

C4+D8

B4+C8

B7+A3

C3+D7

B3+C7

B6+A2

C2+D6

C1+D5

B2+C6

חיבור רגלי העריסה

* יש למקם את הרגליים בהתאם לגובה מיטתכם. 
1. חיבור הרגליים יבוצע ע"י 2 ברגי אלן באורך 40 מ"מ בכל צד ואום אלן.

2. יש לשים לב שהגלגלים עם המעצור ממוקמים בצד הנגיש, כך שיהיה לכם נוח לשחרר/

    לנעול אותם.

3. את הברגים יש להכניס מהחלק הפנימי של הדפנות ואת האומים בחלק החיצוני של הרגליים.

4. הבריגו את שני האומים עם הברגים באופן רופף ובסיום סגרו עד הסוף.

5. חברו את הקושרת לרגליים ע"י 2 ברגי אלן באורך 40 ס"מ.

טיפ 1: הבריגו את האומים עם מפתח האלן )ולא את הברגים(.

טיפ 2: בעת חיבור הרגליים, רצוי להעמיד את העריסה על הדפנות.
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הערה: תיתכן סטייה של מקסימום 15 מ"מ בגובה העריסה ביחס למיטתכם.
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שימוש ברצועת חיבור - למיטה ללא מסגרת

חיבור העריסה למיטת ההורים

1. מקמו את לוח העץ בין בסיס המיטה למזרן.

2. סגרו את הרצועה, ע"י הקליפסים, סביב רגלי העריסה.

3. הדקו את הרצועה לצורך קיבוע העריסה בצמוד למיטתכם.

8

בסיס מיטה

מזרן
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הרכבת תושבות חיבור - למיטה עם מסגרת

חיבור העריסה למיטת ההורים

1. חברו את התושבות על רגלי העריסה.

2. מקמו את התושבות על הרגליים בהתאם לגובה מיטתכם וסגרו את הפרפריות.

3. חברו את הלשוניות בהתאם לעובי מסגרת המיטה.

הערה: את התושבות ניתן לחבר גם הפוך, כך שהלשונית תתחבר לתחתית מסגרת המיטה.

בורג ראש כיפה 
8X 60 מ"מ

8X אום פרפר

8X דיסקית מתכת

בורג ראש כיפה 
2X 40 מ"מ

2X אום פרפר

2X דיסקית מתכת
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שימוש ברצועת חיבור - למיטה ללא מסגרת

חיבור העריסה למיטת ההורים

1. העבירו את הרצועה דרך פסי העץ של בסיס המיטה.

2. סגרו את הרצועה, ע"י הקליפסים, סביב רגלי העריסה.

3. הדקו את הרצועה לצורך קיבוע העריסה בצמוד למיטתכם.
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הרכבת חזית עריסה - אופציונאלי

1. השחילו את חזית העריסה באמצעות הפינים בתחתית.

2. סגרו את החזית בחלק העליון, ע"י בורג ראש כדור.

1

2

2X בורג ראש כדור
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במידה ושכרתם את העריסה, בסיום השימוש יש לארוז אותה ולהעביר אותה 
לחברת המשלוחים אשר סיפקה לכם אותה )אנו נבצע עבורכם את הזמנת 

המשלוח(.

נודה לכם אם תארזו את העריסה היטב בכדי שהיא לא תפגע במהלך 
המשלוח.

אופן האריזה:

1. הניחו על אריזת הקרטון הקטנה שכבה של ניילון בועות.                                                   
2. את החלקים יש להניח בסדר הבא כאשר כל שכבה יש לכסות בניילון 

    בועות:
    - בסיס העריסה 

    - מזרן
    - דופן ימין ושמאל אחת ליד השניה )לא אחת על השניה(

    - רגל ראשונה
    - רגל שנייה

    - גב וחזית העריסה אחד ליד השני )לא אחד על השני(
    - את הברגים והתושבות יש להכניס לשקית פס-סגור ולהניח בתוך אריזת  

      הקרטון.
3. סגרו עם אריזת הקרטון הגדולה והדביקו עם מסקינטייפ.
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הרכבת מדף הגישור - אופציונאלי

* רלוונטי במידה ושכרתם/ רכשתם את מדף הגישור.

1. חברו את שני המשולשים בשני צדי העריסה, ע"י בורג אלן באורך 70 מ"מ.

2. הכניסו את לוח העץ המרופד למסילות שבמשולשים.

2X בורג אלן 70 מ"מ

2X דיסקית מתכת
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