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.mifold ברכות על רכישת כיסא הבוסטר של 
mifold Grab-and-Go הוא כיסא הבוסטר הכי 

 mifold .מתקדם, קומפקטי ונייד שאי פעם הומצא
הוא קטן פי 10 מכיסא בוסטר רגיל, ובטוח באותה 

מידה*. אנו מקווים שאתם שמחים ושבעי רצון מ
mifold. אנו תמיד שמחים לשמוע מלקוחותינו את 

הרעיונות, מחשבות, תגובות תמונות וסרטונים שלכם. 

תוכלו ליצור איתנו קשר במספר דרכים:

 support@mifold.com

 @mifoldBooster

 www.mifold.com/contact

 pinterest.com/mifold

 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 ההוריות 
האלו במלואם. 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 את הוראות 

אלו בחריץ הממוקם בקצהו של כיסא הבוסטר 
 .mifold Grab-and-Go 

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

לשימוש בכיסאות בוסטר ושימוש בחגורות בטיחות.

.UNECE 44/04 טענת בטיחות מבוססת על עמידה בתקן *

שמירת עלון הוראות משתמש

 הקדמה לכיסא בוסטר
mifold Grab-and-Go
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מאפייני כיסא בוסטר

מכווין חגורת כתף
אבזם מכווין חגורת כתף

רפידת כיסא בוסטר
עלון הוראות למשתמש
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כיסא בוסטר
מכווין חגורת מותניים )צד ימין וצד שמאל(
חריץ חגורת מותניים )צד ימין וצד שמאל(

 כפתור שחרור מכווין חגורת מותניים
)צד ימין וצד שמאל(

רצועת מכווין חגורת כתף
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mifold Grab-and-Go כיסא בוסטר

5



67

הוראות בטיחותהוראות בטיחות

y  יש תמיד לתת עדיפות לשימוש בכיסאות
האחוריים של הרכב, גם אם החוק מאפשר 

שימוש בכיסא הקדמי.
y  יש לברר עם החוק במדינתכם, מכיוון

שתקנות אלו עשויים להשתנות ממדינה 
למדינה.

y  ברר במדריך המשתמש לרכב לעצות על
התאמת כיסא הבוסטר בקדמת הרכב.

y  כריות אוויר עלולות לגרום לפציעה. אין
להשתמש בכיסא זה בכיסאות אשר הינם רכב 

מצוידים עם כריות אוויר קדמיות.
y יש למקם ולהתקין את כיסא הבוסטר 

mifold Grab-and-Go כך שבתנאי שימוש 
ברכב נורמליים, אף חלק לא יכול להיתקע 
מתחת או בין כל כיסא נע או בדלת הרכב.

y  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.

y  הגן על כיסא הבוסטר מהשמש כדי למנוע
מעצמים חמים אשר יגרמו פציעה לילדכם.

y  חל איסור לשנות או להוסיף לכיסא הבוסטר

שלכם בכל צורה בלי אישור מפי רשות 
מוסמכת או מהיצרן, שכן זה יבטל כל אחריות 

על המוצר.
y  נוזלי ניקוי רעילים עשויים לגרום למחלה. חל

איסור להשתמש בלובן, לגהץ, לכבס במכונת 
כביסה או לייבש במייבש שכן אלה עשויים 

לפגוע במוצר.
y  חל איסור להשאיר את ילדכם ללא השגחה

בכיסא הבוסטר וברכב.
y  יש תמיד להחליף את כיסא הבוסטר לאחר כל

תאונה למקרה שנגרם נזק אשר אינו נראה 
לעין.

y  יש לאחסן את כיסא הבוסטר באזור בטוח
כאשר ילדכם אינו משתמש בכיסא הבוסטר. 

כיסא בוסטר לא מאובטח עשוי לגרום 
לחבלות במקרה תאונה.

y  אם אינכם מרגישים בטוחים לגבי כל חלק של
ההתקנה או השימוש התקין בכיסא הבוסטר, 

צרו קשר עם יצרן כיסא הבוסטר.
y  אי עמידה בהוראות אלו עלולים להשפיע על

בטיחות ילדיכם.
y  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 
הגוף 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 בין 
הגילאים 4-12, אשר משקלו נע בין ה 15-36 ק"ג, 

כאשר הילד מאובטח עם חגורת הבטיחות למבוגר 
.ECE R16 בעלת שלוש נקודות אשר עומד בתקן

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.

התקנת כיסא הבוסטר שלכם:
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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 בכתף ילדיכם.
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הוצא את חגורת הבטיחות והעבר אותו על פני 
החלק הקדמי של ילדכם. 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 לעמדה הקרובה אל, אך שלא 
נוגע לירכי הילד. משוך במכווני חגורת המותניים 

על מנת לוודא שהם ננעלו במקום.

יש לוודא כי כיסא הבוסטר שוכב שטוח וצמוד 
למשענת האחורית של כיסא הרכב.

התקנת כיסא
הבוסטר שלכם:



12

11

10 10a

1415

יש לוודא שחלק המותניים של חגורת 
הבטיחות עברה 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 

במיקום כיסא אחר.

על מנת למקם את מכווין רצועת הכתף, חבר את 
מכווין רצועת הכתף לחלקו האלכסוני של חגורת 

הבטיחות, על ידי פתיחת האבזם והשחלת חגורת 
הבטיחות. לאחר מכן יש לסגור את האבזם.
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y  לא משנה כמה בטיחותי או כמה משוכלל כיסא
הבטיחות, בטיחות ילדכם תלוי בזה שלפני כל 

נסיעה תבצעו את הבדיקות הבאות:

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

y  יש לוודא כי חגורת הבטיחות מותאם נכונה כאשר
חגורת הכתף תפוס עם מכווין רצועת הכתף, 

חגורת המותניים מקושרת למכווני רצועת המוניים 
האדומים, והלשונית מחוברת לאבזם.

y  יש לוודא כי חגורת הבטיחות אינה מסובבת או
משוחררת.

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

אתם מציעים לילדכם.

יש להסיר כל עיקולים או חופשיות בחגורת 
הבטיחות על ידי משיכה קודם בחלק 

המותניים ולאחר מכן בחלקו האלכסוני של 
חגורת הבטיחות למבוגר. יש לוודא כי חלק 
המותניים ממוקם מעל מותני הילד ונתמך 

על אגן הילד.

בדיקה אחרונה:
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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 בלובן, לגהץ, לכבס במכונת 

כביסה או לייבש במייבש שכן אלה עשויים לפגוע 
בכיסוי וידרוש את החלפתו.

הודעה 
כיסא בוסטר זה הינו מערכת “אוניברסלית” לריסון 

 ,ECE 44/04 הילד. הוא אושר בכפוף לתקנה
ומתאים לשימוש כללי בכלי רכב, ומתאים למרבית 

כיסאות הרכבים.
y  קיימת סבירות גבוהה שריסון זה לילד יתאים אם

יצרן הרכב מציין שאישורי הרכב מציינים התאמה 
למערכות ריסון ילדים “אוניברסליות”.

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

קודמות אינם מתאימים להוראות חדשות אלו.

y  ניתן להתקין מערכת ריסון זאת אך ורק ברכבים עם
חגורות בטיחות בעלת שלוש נקודות סטטיות או 

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

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

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

מים מסובנים.

עצות לטיפול:

מידע נוסף:

אזהרת בטיחות



מידע לצרכן
carFoldio Ltd

Unit 2407
PO Box 6945

London, W1A 6US
United Kingdom

טלפון: 4714984 800 44+
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the Grab-and-Go Booster®


