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הבוסטר של mifold מיועד לגילאי 4 שנים ומעלה, 
.)lbs 100 ובמשקל 15 עד 45 ק"ג )33 עד

UN ECE R44 / 04 -עומד בתקן mifold
 כמושב בוסטר קבוצה 2-3 עבור טווח משקל 

של 15 עד 36 ק"ג.
ה- mifold נבדק בהצלחה

 לשימוש על ידי ילדים במשקל של 45 ק"ג 
)lbs 100( או פחות.

FMVSS 213 -ארה"ב: אושר ל
התקן ריסון ילדים זה תואם את כל תקני הבטיחות הפדרליים 

החלים על רכב מנועי לשימוש ברכב מנועי.
גרסה המתאימה לשימוש גלובלי - בכל העולם )פרט לאוסטרליה(.

IL
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ברכות על רכישת כיסא הבוסטר של
mifold - grab-and-go booster seat

 mifold הוא הבוסטר לרכב החדשני, הקומפקטי 
והנייד ביותר בעולם.

 mifold קטן פי 10 מכיסא בוסטר רגיל ללא גב, 
ובטוח באותה מידה *.

mifold זה מתאים ומוסדר לשימוש בכל רחבי העולם 
)למעט אוסטרליה(, כך שתוכלו לשמור על בטיחות ילדכם 

בכל נסיעה בעולם. 
אנו מקווים שאתם מרוצים מה mifold שלכם. 

אנא שתפו את החוויה החיובית שלכם עם אחרים. 
אנו תמיד שמחים לשמוע מלקוחותינו תגובות, רעיונות 

ולקבל תמונות או סרטונים שלכם.

תוכלו ליצור איתנו קשר במספר דרכים:

 
office@babysmart.co.il 

 support@mifold.com

 www.mifold.com/contact

 facebook.com/mifold

 instagram.com/mifold

לפני השימוש בכיסא בוסטר זה, חשוב שתבינו איך 
להתקין נכונה את כיסא הבוסטר, לאבטח את הילד 

בצורה הנכונה, ולהכיר בצורה מלאה את המאפיינים 
והפונקציות של כיסא הבוסטר.

 חשוב לקחת את הזמן לקרוא ולהבין את ההוראות 
הללו במלואן. עדיף לעשות זאת כאשר כיסא הבוסטר 

mifold grab-and-Go נמצא לפניכם.
 קראו את כל אזהרות הבטיחות לפני השימוש 

בכיסא הבוסטר.

חשוב מאוד שהוראות אלו יישארו על כיסא הבוסטר 
mifold grab-and-go בכל עת. שמרו הוראות אלו 

 mifold בחריץ הממוקם בקצהו של כיסא הבוסטר
 .grab-and-go 

קראו ועקבו אחר כל ההוראות והמידע בעלון זה, על תוויות 
המוצר, ובעלון המדריך למשתמש לרכב לשימוש בכיסאות 

בוסטר ושימוש בחגורות בטיחות.

טענת בטיחות המבוססת על עמידה בתקן  * 
.UNECE 44/04 ותקנת NHTSA FMVSS 213

שמירת עלון הוראות משתמש

 היכרות עם כסא הבטיחות של
mifold grab-and-go
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מאפייני כיסא בוסטר

מכווין חגורת כתף

אבזם מכווין חגורות כתף

כרית מושב בוסטר

מדריך למשתמש

קליפ אחסון

mifold grab-and-go

כיסא בוסטר

מכווין חגורת מותניים

חריץ חגורת מותניים

לחצן שחרור מכווין חגורת מותניים

רצועת מכווין חגורת כתף
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המלצות שימוש - משקל וגובההמלצות שימוש - משקל וגובה

	 .)lbs 100 משקל הילד חייב להיות בין 15 ל 45 ק"ג )33 עד

גובה הילד חייב להיות בין 90 ל-150 ס"מ )36 עד 59 אינץ'(. 	

יש השתמש רק עם ילד בגיל ובגודל המתאים, שעבר את  	
הגודל של מושב רכב ברתמה של 5 נקודות, ויכול לשבת 

במושב הגבהה זה כראוי לכל אורך הנסיעה. 

אם ילדכם לא יישב כראוי לכל אורך הנסיעה, עליכם  	
להשתמש במושב המתאים לילדים קטנים יותר - בעל 

רתמת 5 נקודות.

"עבר את הגודל" פירושו משקל הילד או גובהו חורגים  	
ממגבלות השימוש במושב הרכב.

"ישיבה נכונה" פירושה שעל הילד להישאר בישיבה מבלי  	
להתכופף מתחת לחגורת המותניים, מבלי להזיז את 

חגורת הכתף מתחת לזרוע או מאחורי הגב, או להישען 
קדימה או לרוחב ומבלי לצאת מהמצב, כך שחגורת הרכב 

תישאר ותשב על הילד במצב תקין.

הבוסטר נועד למקם את חגורת הרכב למבוגרים   -
בצורה נכונה על הילד.

חגורת המותניים ברכב חייבת להיות ממוקמת על   -
האגן כך שהיא נמוכה על הירכיים, נוגעת בירכיים ולא 

מעל הבטן.

חגורת הכתף ברכב חייבת להיות על כתפו של הילד   -
)לא במגע עם הצוואר ולא מחוץ לכתף(.

דיני ריסון ילדים משתנים ממדינה למדינה. בדקו את  	
החוקים המקומיים מאחר שעשויות להיות להם דרישות 

שימוש ספציפיות.

אל תשתמשו כאשר: 	

הילד לא נשאר יושב כפי שצריך או מסיר מעצמו את   -
חגורת הרכב.

.)lbs 100(משקל הילד עולה על 45 ק"ג  -

גובה הילד עולה על 150 ס"מ )59 אינץ'(.  -

חגורת הרכב מתאימה לילדכם בצורה נכונה ללא צורך   -
במושב הגבהה.
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הוראות בטיחותהוראות בטיחות

יש תמיד לתת עדיפות לשימוש בכיסאות האחוריים של הרכב,  	
גם אם החוק מאפשר שימוש בכיסא הקדמי.

בדקו את החוק במדינתכם, מכיוון שתקנות אלו עשויות  	
להשתנות ממדינה למדינה.

בדקו במדריך המשתמש לרכב לגבי הוראות על התאמת כיסא  	
הבוסטר בקדמת הרכב.

כריות אוויר עלולות לגרום לפציעה. אין להשתמש בכיסא זה  	
על גבי כיסאות המצויידים בכריות אוויר קדמיות.

 יש למקם ולהתקין את כיסא הבוסטר 	
mifold Grab-and-Go כך שבתנאי שימוש נורמאליים 

ברכב, אף חלק מהבוסטר לא יוכל להתקע או להפגע מתחת 
לכיסא או בין חלקים נעים במושב הרכב או בדלת הרכב.

יש לוודא כי אין כבודה משוחררת או חפצים גדולים אחרים  	
אשר עשויים לגרום לפציעה במהלך תאונה. עצמים אלו 

עשויים לגרום לפציעה ליושבי הרכב. יש תמיד לאבטח עצמים 
משוחררים.

הגן על כיסא הבוסטר מהשמש כדי למנוע מעצמים חמים  	
לפצוע את ילדכם.

חל איסור לשנות או להוסיף דבר לכיסא הבוסטר שלכם בכל  	
צורה בלי אישור מפי רשות מוסמכת או מהיצרן, שכן הדבר 

 יבטל כל אחריות על המוצר.

נוזלי ניקוי רעילים עשויים לגרום למחלה. חל איסור להשתמש  	
במוצר עם אבקת כביסה או מלבינים. לא ניתן לכבס במכונת  

כביסה, מייבש כביסה או לגהץ, שכן אלה עשויים לפגוע במוצר.

חל איסור להשאיר את ילדכם ללא השגחה בכיסא הבוסטר  	
וברכב.

הבוסטר של mifold מעוצב בצורה ייחודית, כך שכאשר ילד יושב  	
עליו במקרה של תאונה, הבוסטר יספוג חלק מהכוחות וההדף 

הנוצרים בתאונה. כוחות אלה עלולים לפגוע בחלקים מהבוסטר, 
 ולגרום לנזק שלא ניתן לראותו בבדיקה רגילה. 

 לפיכך, חובה להחליף את הבוסטר לאחר כל תאונה בה היה 
מעורב ילד שהשתמש בבוסטר.

יש לאחסן את כיסא הבוסטר באזור בטוח כאשר ילדכם אינו  	
משתמש בכיסא. כיסא בוסטר לא מאובטח עשוי לגרום 

לחבלות במקרה תאונה.

במקרה של תאונה שבה הבוסטר היה מאופסן ונשאר במקומו,  	
או שהיה חגור כשורה, ללא ילד עליו בזמן התאונה, ניתן 

mifold להמשיך להשתמש

אם אינכם מרגישים בטוחים לגבי כל חלק של ההתקנה או  	
השימוש התקין בכיסא הבוסטר, צרו קשר עם יצרן כיסא 

הבוסטר.

אי עמידה בהוראות אלו עלול להשפיע על בטיחות ילדיכם. 	

שמרו על הוראות אלו עם כיסא הבוסטר למטרות עיון עתידי. 	
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הכנת כיסא
הבוסטר שלכם:

פתח את כיסא הבוסטר וקפל כלפי חוץ את 
החלק העליון.

על מנת לשחרר את מכווני חגורת המותניים, החלק את 
כפתור שחרור מכווין חגורת המותניים קדימה. על מנת 

לנעול את המכווינים, שחרר את כפתור שחרור מכווין 
חגורת המותניים.

ניתן להשתמש בכיסא הבוסטר עבור ילד בגיל 4 ומעלה 
אשר משקלו נע בין 15-45 ק"ג, כאשר הילד מאובטח 
בחגורת בטיחות למבוגר בעלת 3 נקודות אשר עומדת 

בתקן ECE R16 או תקן מקביל.

הערה: כיסא בוסטר זה מיועד להתאים אך ורק עם 
חגורת בטיחות מותניים ואלכסונית בעלת שלוש נקודות 

וחל איסור בכל עת להשתמש בו עם חגורת בטיחות 
מותניים בעלת שתי נקודות בלבד.

התקן את הבוסטר שלך
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הוצא את מכווני חגורת המותניים ומקם לפי 
הטבלה.

על מנת לקבל גישה 
לרצועת מכווין חגורת כתף, 

פתח את אבזם מכווין 
חגורת הכתף.

על מנת לקצר או להאריך 
את מכווין רצועת הכתף 
משוך את הרצועה בכיוון 

הרצוי.

יש לוודא כי מכווין חגורת הכתף ממוקם מעל 
וממורכז על כתף ילדיכם.
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משוך את חגורת הבטיחות והעבר אותה על פני החלק 
הקדמי של הילד. החלק את חלק המותניים של חגורת 

הבטיחות דרך שני מכווני חגורת המותניים וחבר בין 
לשונית חגורת הבטיחות לאבזם הרכב.

יש למקם את הילד כך שישב בצורה זקופה על כיסא 
הבוסטר. אם יש צורך, החלק את מכווני חגורת המותניים 

כך שיהיו קרובים לירכי הילד, אך לא יגעו בהם. משוך 
במכווני חגורת המותניים על מנת לוודא שהם ננעלו 

במקום.
יש לוודא כי כיסא הבוסטר מונח כך שהוא שטוח וצמוד 

למשענת האחורית של כיסא הרכב.

במכונית עם מושבים 
 משופעים/עם שקעים, 

מקמו את החלק האחורי של 
הבוסטר על החלק המשופע 

כשהוא נוגע בגב מושב הרכב.

הושיבו את הילד על הבוסטר 
כשהישבן והגב שלו נוגעים 

במשענת הגב של מושב 
המכונית.

התקנת כיסא
הבוסטר שלכם:
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יש לוודא שחלק המותניים של חגורת הבטיחות 
עבר דרך חריצי חגורת המותניים משני צדדי 

כיסא הבוסטר.

השחל אך ורק את חלק המותניים של חגורת 
הבטיחות דרך מכווני חגורת המותניים האדומים 

בשני צדדיו של כיסא הבוסטר.

אזהרה! אם לשונית חגורת הבטיחות צמודה 
למכווין חגורת המותניים האדומה כך שאי 

אפשר להדק את חגורת הבטיחות, מצב זה אינו 
מצב תקין. יש להשתמש בשלב אחר במכווין 

חגורת המותניים.

על מנת למקם את מכוון רצועת הכתף, החלק את מכוון 
חגורת הכתף אל החלק האלכסוני של חגורת הבטיחות ברכב, 

כפי שמוצג באיור 10.
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יש להסיר כל עיקולים או חופשיות בחגורת הבטיחות על ידי 
משיכה קודם בחלק המותניים ולאחר מכן בחלקה האלכסוני 

של חגורת הבטיחות למבוגר.

יש למשוך בחגורת הבטיחות בחלק הכתפיים האלכסוני כדי 
למנוע התעקלויות ולהתאים את החגורה כך שתיצמד לילד 

כשורה.

בדקו שחלקה התחתון של חגורת הבטיחות נמצא מתחת 
למותניים של הילד ונוגע בירכיים שלו.

יש לוודא כי חלק המותניים ממוקם מעל ירכי 
הילד ונתמך על אגן הילד.

14

15



2021

לא משנה כמה בטיחותי או כמה משוכלל כיסא הבטיחות, 
בטיחות ילדכם תלויה בכך שלפני כל נסיעה תבצעו את 

הבדיקות הבאות:

יש לוודא כי כיסא הבוסטר מופנה כלפי חלקו הקדמי של  	
הרכב ובכיוון הנסיעה.

יש לוודא כי חגורת הבטיחות מותאמת נכונה כאשר  	
חגורת הכתף תפוסה במכווין רצועת הכתף, חגורת 

המותניים נמצאת בתוך מכווני רצועת המותניים 
האדומים, ולשונית החגורה מחוברת לאבזם.

יש לוודא כי חגורת הבטיחות אינה מסובבת או  	
משוחררת.

חשוב! שימוש לא נכון בכיסא הבוסטר של 
ילדכם יפגע בהגנה ובביטחון אשר אתם 

מבטיחים לילדכם.

בדיקה אחרונה:

 כיסא בוסטר זה אינו מאושר לשימוש במטוסים. 
למידע נוסף, יש ליצור קשר עם חברת התעופה.

על מנת להיפטר מכיסא הבוסטר בבטיחות, תמיד יש 
להפוך את הכיסא לבלתי ניתן לשימוש.

חשוב! יש לוודא כי עלון ההוראות למשתמש 
מוסר מהחריץ לפני הניקוי.

נוזלי ניקוי רעילים עשויים לגרום למחלה. חל איסור 
להשתמש בחומרי הלבנה, לגהץ, לכבס במכונת 

כביסה או לייבש במייבש שכן אלה עשויים לפגוע 
בכיסא ויגרמו להחלפתו.

כיסוי כיסא הבוסטר אינו ניתן להסרה. במקרה של 
כתמים קלים, יש לנקות בעזרת מטלית לחה או מי סבון.

עצות לטיפול:

מידע נוסף:

אזהרת בטיחות
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הודעה 

כיסא בוסטר זה הינו מערכת “אוניברסלית” לריסון 
הילד. הוא אושר בכפוף לתקנה ECE 44/04, ומתאים 

לשימוש כללי בכלי רכב, ומתאים למרבית כיסאות 
הרכבים.

קיימת סבירות גבוהה שריסון זה לילד יתאים אם יצרן  	
הרכב מציין שאישורי הרכב מציינים התאמה למערכות 

ריסון ילדים “אוניברסליות”.

מערכת ריסון זאת מסווגת כ”אוניברסלית” בכפוף  	
לקריטריוני האישור המחמירים, כאשר גרסאות קודמות 

אינן מתאימות להוראות חדשות אלו.

ניתן להתקין מערכת ריסון זאת אך ורק ברכבים עם  	
חגורות בטיחות בעלות שלוש נקודות סטטיות או נשלפות 

אשר אושרו כעומדות בתקן UN/ECE מספר 16 או כל 
תקן מקביל אחר.

 במקרה ויש ספק, יש ליצור קשר עם היצרן של
מערכת הריסון.

© 2020 Carfoldio Ltd. CarfoldioTM. mifold®  
and mifold the grab-and-go booster®,

.Carfoldio Ltd. הם סימנים מסחריים רשומים של
מוצר חדשני זה מוגן על ידי פטנטים ורישומי עיצוב ברחבי 

 העולם, כולל פט. מס' 9,376,088 ופטנט אירופי מס'
13 797 456.4-1503 ופטנטים עומדים נוספים.

כל התמונות הן איורים.
המוצר בפועל עשוי להשתנות.
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mifold מגיע עם קליפ אחסון, אשר מחובר לקצה רצועת 
 mifold -מכווין חגורת הכתף, ומיועד כדי להחזיק את ה

סגור היטב לאחסנה או לנשיאה.

:mifold כדי לסגור את

 קפלו את ה- mifold ועטפו באמצעות הרצועה סביב  	
ה mifold המקופל.

החליקו את קליפ האחסון על הרצועה כמתואר באיור  	
.16A

אחסון הבוסטר שלך

16

MEMO
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מיוצר על ידי:

carFoldio Ltd.
Unit 2407, PO Box 6945

London, W1A 6US
England, U.K.

+44 207 866 2385

יבוא, שיווק והפצה:
 בייבי סמארט בע"מ. 

ח.פ. 512844424
 רח' איתן 32 ניר צבי. 

טל: 08-9316288

 
office@babysmart.co.il 

 support@mifold.com

 www.mifold.com/contact

 facebook.com/mifold

 instagram.com/mifold
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