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 הניע נוח הוא ערסל עשוי בד רך וגמיש התלוי על קפיץ.
הבד מקבל את צורת גופו של התינוק ועוטף אותו. הקפיץ 
מאפשר תנועת מעלה מטה בנוסף לתנועת הערסול הרגילה.

כולנו מכירים את ההשפעה המרגיעה של תנועה עולה ויורדת 

על תינוקות: אנו רוקדים איתם בזרועותינו וקופצים איתם על 

 כדור הפיזיו כדי להרגיעם ולהרדימם.

 כולנו מכירים גם את יעילותה של תנוחת הערסול:

אנו מחזיקים את התינוקות מכורבלים בזרועותינו ומקרבים את 

ברכיהם לגופם כאשר הם סובלים מגזים ומאי שקט. הניע נוח 

משלב בפשטות וביעילות את התנוחה והתנועה ונותן תחושה של 

עטיפה וחמימות לה זקוק התינוק.

ערסול רך לנולד

ערסול רך לנולד

אינו מיועד לילדים מעל גיל 

3 בגלל משקל הילד. שימוש 

ותלייה על אחריות המשתמש. 

הרכבת המוצר תעשה ע”י 

מבוגר בלבד. מיועד לתלייה 

בתוך הבית. יש להרחיק 

ממקור אש. הוראות כביסה: 

כביסה עדינה במים פושרים.

 ייבוש בצל.
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 • תורם לשינה טובה
 • מקל על כאבי גזים

• תומך בגוף ומאפשר מנוחה מלאה של 
    השרירים

 • מעניק תחושת בטחון ונוחות
• מפתח את המערכת הוסטיבולרית ואת 

   מערכת שווי המשקל
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הוראות תלייה ושימוש:
הערסל נועד לתלייה מתקרת בטון באמצעות העוגן הכלול . 1

בערכה. בבתים עם תקרת רשת טיח או גבס יש לאתר את 

קורת הבטון התומכת בתקרה ולתלות ממנה.

הערסל מיועד לשימוש בתוך הבית. חשיפה ממושכת לשמש . 2

פוגעת בבטיחות המוצר.

עיגון לתקרה: קדחו חור בתקרה באמצעות מקדח 13 מ”מ. . 3

נעצו את העוגן עד הסוף בעזרת פטיש והדקו את האום היטב 

באמצעות מפתח. אם אינכם בטוחים לגבי התקנה נכונה של 

העוגן יש להעזר בבעל מקצוע.

השחילו את הקצה החופשי של החבל לטבעת שבעוגן. קבעו . 4

את אורך החבל כך שחלקו התחתון של הערסל יימצא בגובה 

מטר מהרצפה. השחילו שנית את קצה החבל לתוך הטבעת 

כפי שמודגם באיור. קשרו את החבל כפי שמודגם באיור 

והדקו את הקשר בצמוד לעוגן.

הערסל מתאים לתינוקות מגיל לידה ועד למשקל של 14 ק"ג.. 5

הניחו את התינוק בערסל בניצב למוט כשראשו מרוחק כ 15 . 6

ס"מ מקצה הבד.

תלייה ושימוש על אחריות המשתמש.. 7

4

הוראות בטיחות: 
לפני תליית הערסל יש לוודא שהתקרה שלכם במצב טוב . 1

ומתאימה לתליית נדנדות. השתמשו רק באביזר תלייה 

המתאים לסוג התקרה שלכם. אם אינכם בטוחים בנוגע לתלייה 

נכונה התייעצו עם איש מקצוע.

אין להשתמש בערסל כאשר מיתר הבטיחות אשר עובר לאורך . 2

הקפיץ חסר או קרוע.

 יש לוודא שסביבת החבל והערסל פנויה מעצמים קשים. . 3

יש לבדוק מדי פעם את העיגון לתקרה. אין להשתמש בערסל . 4

כאשר העוגן זז בכיוון כלשהו ביחס לתקרה.

יש לבדוק מדי פעם את שלמות החבל. אם קיים פגם נראה לעין . 5

במעטפת החיצונית של החבל או אם עובי החבל אינו אחיד לכל 

אורכו יש להפסיק להשתמש בערסל ולהחליף את החבל.

תכולת המארז:
 בד הערסל

 מוט מרחיב
 קפיץ

 טבעת קפיצית גדולה

הוראות הרכבה:
1. פתחו את בד הערסל וצמצמו אותו בנקודה ממול הסטופרים.

פתחו את הטבעת הקפיצית הגדולה והשחילו לתוכה את הבד.

2. העבירו את קצה הקפיץ דרך הטבעת הגדולה ואת קצהו 
השני דרך הטבעת הקטנה.

3. השחילו את הלולאות שבקצות מיתר הביטחון לטבעות 
     הקפיציות.

4. הרכיבו את המוט המרחיב: אספו את הבד משני צדדיו 

    לתוך המגרעות שבקצות המוט והדקו בעזרת הסקוצ’ים. 
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 טבעת קפיצית קטנה             
    קשורה לחבל

 עוגן לתליה )ג’מבו(
 מיתר ביטחון

13 מ”מ


