
Wadded Cover
This can be used to add 
additional warmth in the 

colder months.

Mattress
Place in the moses basket 

with the opening into the 
cover facing the bottom of 

the basket.

Moses Basket Liner
Place the liner in the basket 

and position accordingly. 
Push fabric ties through 

basket openings and tie into 
position (if applicable).
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WARNING:
• This product is only suitable for a child who cannot sit up unaided.
• Only use on a firm, horizontal level and dry surface.
• Your baby’s safety is your responsibility.
• Do not let other children play unattended near the carry cot / Moses basket.
• Do not use if any part of the carry cot / Moses basket is broken, 

torn or missing.
• The head of the child in the carry cot / Moses basket should never be lower 

than the child’s body.
• Do not leave flexible carrying handles inside the carry cot / Moses basket.

تحذير : 

AR

هذا املنتج مناسب لألطفال الذين ال يستطيعون الوقوف إال �ساعدة، وليس لغ�هم.  •

استخدم املنتج فقط عىل سطح ثابت وأفقي ومستٍو وجاف.  •

سالمة طفلك مسؤوليتك أنت.  •

ال تسمحي لألطفال اآلخرين باللعب بالقرب من املهد املتنقل / مهد موىس بدون رقابة.  •

ال تستخدمي أي جزء من املهد املتنقل / مهد موىس إذا كان مكسوًرا أو ممزقًا أو مفقوًدا.  •

يجب أال ينخفض رأس الطفل وهو داخل املهد املتنقل / مهد موىس أبًدا عن جسمه.  •

ال ترت³ مقابض الحمل بوضعية مرنة داخل املهد املتنقل / مهد موىس.  •

Care and Maintenace
Moses Basket: Wipe clean only.
Mattress: See care label on product.
Dressing: See care label on product.

العناية والصيانة
رسير موىس : يُنظَّف باملسح فقط

فراش : انظري ملصق العناية عىل املنتج.
الكساء : انظري ملصق العناية عىل املنتج.

• If you intend to use a stand in conjunction with this product you must ensure that it will 
accommodate the product safely.

• This moses basket is NOT suitable for use with a wheeled chassis.
• Use only replacement parts and accessories supplied or approved by Mamas & Papas. 

It may be unsafe to do otherwise. If in doubt ask your retailer.
• Be aware of the risk of open fires and other sources of strong heat, such as electric bar 

fires, gas fires etc. in the near vicinity of the carry cot / Moses basket.
• No additional mattress shall be added, if you require a replacement mattress please 

contact Mamas & Papas. The mattress must always be placed with the textile opening 
facing down.

• This product, especially the handles and the base, should be inspected regularly for 
signs of damage and wear. Please remember that this basket has been constructed 
from naturally grown materials and as such is susceptible to wear and tear.

• NEVER carry your baby up or down the stairs in the carrycot.
• This carry cot / Moses basket complies with BSEN1466:2014

إذا أردت استخدام الحامل مع هذا املنتج فيجب عليك التحقق من مناسبته لسالمة املنتج.  •

رسير موىس هذا غ� مناسب لالستخدام مع هيكل بعجالت.  •

ال يجوز استخدام قطع غيار وملحقات إال املقدمة من Mamas & Papas أو املعتمدة منها. مخالفة ذلك   •
تؤدي لألذى. إذا كنت غ� متأكدة فاسأيل موزع التجزئة.

انتبهي ملخاطر املواقد املفتوحة أو أو مصادر الحرارة القوية األخرى كاملواقد املُشغلة بالقضبان الكهربائية   •
ومواقد الغاز وغ�ها بالقرب من أعىل املهد املتنقل / رسير موىس.

 .Mamas & Papas جى التواصل مع�ال يجوز وضع مرتبة إضافية، وإن أردت استخدام مرتبة بديلة، ف  •
يجب داÏًا وضع املرتبة بحيث تتجه فتحات النسيج متجهة إىل أسفل.

ينبغي فحص هذا املنتج، ال سيÑ املقابض والقاعدة، بانتظام لرصد أية عالمات للتلف والبىل. يرجى االنتباه   •
إىل هذا الرسير مصنوع من مواد مستنبتة طبيعيًا، ولذلك فهو حساس للتلف والبىل.

وال يجوز مطلًقا حمل الطفل وهو يف الرسير أثناء صعود السلم أو نزوله.   •

.BSEN1466:2014 هذا الرسير املتنقل / رسير موىس متوافق مع املعيار  •

EN ARIMPORTANT — READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE 
AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

هام — اقرأ التعلي�ت بعناية قبل االستخدام واحتفظ بها بغرض الرجوع إليها يف املستقبل

Moses Basket Stands
A range of Mamas & Papas Moses Basket Stands have been specially designed for use 
with your Mamas & Papas moses basket. Please check suitability prior to purchase.

حوامل رسير موىس

 Mamas & Papas خاصا من Ñصممت مجموعة متنوعة من حوامل رسير موىس تصمي
الستخدامها مع أرسّة موىس التي تنتجها Mamas & Papas. الرجاء التحقق من تناسب 

الحامل مع املنتج قبل الرشاء.


