
79343  Patut atasabil Chicco Next 2 Me Dream 0 luni+ 

IMPORTANT: Pastrati instructiunile pentru consultari ulterioare – Cititi cu atentie. 

AVERTISMENT: Inainte de utilizare, inlaturati /distrugeti toate pungile de plastic si toate ambalajele. Nu le lasati la indemana copiilor. 

AVERTISMENT: Acest produs este recomandat copiilor cu varsta cuprinsa intre 0 si 6 luni, cu o greutate maxima de 9 kg. 

AVERTISMENT: Cand copilul va fi capabil sa stea in sezut, genunchi sau sa se ridice singur, nu mai utilizati acest patut. 

AVERTISMENT: Nu utilizati acest produs daca are componente  deteriorate sau lipsa. 

AVERTISMENT: Nu-l depozitati/amplasati langa surse de caldura sau foc . 

Inainte de asamblare, verificati daca produsul si toate componentele sale sunt intacte in urma transportului. Daca vreo componenta este deteriorata sau lipseste, nu-l mai utilizati si nu-l 

lasati la indemana copiilor. Contactati distribuitorul pentru a obtine piese de schimb aprobate de producator. 

AVERTISMENT:Asigurati-va ca toti utilizatorii produsului cunosc modalitatile de utilizare 

AVERTISMENT:cititi aceasta brosura pentru a cunoaste lista componentelor. Verificati periodic produsul si asigurati-va ca nu intervine absenta, detasarea sau 

deteriorarea componentelor. 

AVERTISMENT:Utilizati intotdeauna toate componentele produsului, indiferent de configuratia in care este utilizat.  

AVERTISMENT:Pentru a evita riscul unui incendiu, nu asezati produsul in apropierea aparatelor electrice de incalzit, aparate cu gaz sau orice alta sursa de caldura 

puternica. 

Inainte de asamblare, verificati ca produsul si componentele sale nu sunt deteriorate, in caz contrar nu il mai utilizati si nu il lasati la indemana copiilor.  

AVERTISMENT:Produsul poate fi utilizat numai dupa ce v-ati asigurat ca mecanismele de fixare sunt corect blocate 

AVERTISMENT: cand copilul este lasat nesupravegheat in modulul “patut” asigurati-va intotdeauna ca partea laterala rabatabila este ridicata, fermoarele sunt perfect inchise si rotile 

blocate. 

Toate operatiunile de deschidere, reglare, ancorare si pozitionare ale produsului vor fi efectuate numai de catre un adult. 

Inainte de a utiliza produsul in modulul “co-sleeping: (atasat de pat) asigurati-va ca este ancorat si pozitionat corect. 

AVERTISMENT: Cand produsul este utilizat in modulul “co-sleeping” (atasat de pat), inainte de a aseza copilul in patut, asigurati-va ca centurile de atasare la patul parintilor sunt  

tensionate corect  si nu exista spatiu intre patut si salteaua parintilor. In caz contrar, nu utilizati patutul. 

Nu umpleti eventualele spatii dintre patutul copilului si cel al parintilor cu pernute, paturi sau alte produse care ar putea creste riscul de asfixiere. 

AVERTISMENT: Pentru a evita orice risc,  marginea superioara a lateralei coborate, nu trebuie sa fie mai inalta decat suprafata superioara a saltelei patului parintilor. 

• Produsul trebuie intotdeauna asezat pe o suprafata orizontala. Nu lasati niciodata patutul cu copilul in el pe o suprafata inclinata. 

• Nu lasati copiii nesupravegheati sa se joace langa patut. 

• Nu utilizati produsul fara cadru. 

• Nu lasati la indemana copiilor centurile de fixare. 

• Utilizati numai salteluta furnizata pentru acest produs sau o salteluta aprobata de producatorul Artsana. 

• NU adaugati alte saltele sau materiale intre patut si salteaua furnizata  sau intre saltea si copil.(de ex. pentru a inalta copilul) 

• Daca achizitionati o salteluta separat, asigurat-va ca se potriveste produsului. 

• Utilizati produsul  in modalitate <<CoSleeping>> cu fixare de patul parintilor, numai  cu un pat care are dimensiunile indicate la inceputul brosurii 

• Nu  lasati vreun obiect in patut care ar putea afecta adancimea acestuia. 

• Nu asezati patutul langa pereti sau alte obstacole, pentru a reduce riscul blocarii intre patut si obstacol 

• Nu lasati in patut obiecte mici care ar putea fi inghitite de copil, pericol de sufocare. 

• Nu reglati inaltimea patutului cu copilul in interior. 

• Cand copilul se afla in patut, nu utilizati functia basculanta  fara sa-l supravegheati. Blocati patutul in pozitie fixa daca plecati de langa el. 

• Nu utilizati pozitia basculanta atunci cand utilizati patutul in modalitate <<CoSleeping>>(fixare de pat) 

• Nu deplasati patutul cu copilul in el. 

• Nu puneti in patut mai mult de un copil in acelasi timp. 

• Patutul trebuie ferit de cabluri electrice ; nu plasati patutul langa ferestre unde cablurile, perdelele sau obiecte similare cresc riscul  strangularii sau asfixierii. Pentru a le 

evita, nu dati copilului obiecte cu snururi si nu le plasati langa el. 

• Expunerea prelungita la soare poate cauza decolorarea produsului. Dupa ce ati expus produsul la temperaturi mari, asteptati cateva minute sa se racoreasca inainte de a seza 

copilul . 

• Toate componentele produsului trebuie corect montate si bine fixate; verificati sa nu ramana nico capsa neinchisa, pentru a evita agatarea hainutelor copilului (bentite, 

lantisoare pentru susete etc.) si implicit riscul de strangulare. 

• Cand nu utilizati produsul, nu-l lasati la indemana copiilor. 

COMPONENTE:  

A. Suport picioare cu roti 

A1.  Buton reglare inaltime 

A2.  Suport basculant 

A3.   Indicator inaltime 

A4.   Buton deblocare rotire picior 

A5.    Picior articulat 

A6.    Roti cu frana 

A7.     Buton dezactivare 

A8.    Suport picior 

B. Structura superioara 

B1.   Structura fixa 

B2.   Structura mobila 

B3   Sistem fixare picioare 

B4.   Sistem rabatare laterala 

B5.  Sistem de fixare husa din material text 

C.  Structura suport central 

C1.   Sistem fixare 

C2.   Capse de fixare husa din material textil 

C3.   Catarama de fixare 

D.   Centuri de fixare 

D1.   Catarame rosii de prindere 

E.   Husa din material textil 

E1.   Curea cu clip 

E2. Buzunar 

E3.   Fermoar pentru desfacerea lateralei 

E4.  Fereastra plasa 

E5.   Aripioare rigide pentru fixarea husei in partea superioara a structurii 

F.   Saltea cu husa detasabila 

G.  Traversa inferioara 

H.  Geanta 

 

ASAMBLAREA PATUTULUI 

1. Apucati suportul piciorului, A culisand tubulatura exterioara pana cand auziti sunetul de fixare in prima pozitie (fig 1). Repetati aceeasi operatiune si cu celalalt suport de 

picior. 

2. Fixati traversa inferioara G  in spatiile special prevazute, situate in interiorul  suporturilor pentru picioare A (fig2) Sunetul  pivotului indica o fixare corecta . 

3. Asamblati structura superioara B la cele doua picioare ca in fig 3. Sunetul  pivotului indica o fixare corecta a structurii. 

AVERTISMENT: rasuciti cataramele gri  pe aceeasi parte a picioarelor cu articulatii.(fig4) 

4. Montati structura superioara B si husa din material textil culisand intai tubulatura piciorului in interiorul buzunarului lateral al husei din material textil(fig 5). Executati 

aceeasi operatiune pentru ambele laterale. 

AVERTISMENT: Structura trebuie orientata in asa fel incat  sa aiba manerul B4 rasucit in acelasi sens cu  picioarele articulate A5. 

5. Fixati apoi structura superioara inserand suportul din plastic prevazut pentru aceasta, ca in fig 6. Impingeti in jos pana auziti sunetul de fixare Executati aceeasi operatiune 

pentru ambele parti. 

6. Fixati husa (materialul textil) E pe structura centrala C, agatand  cele 2 centuri cu clipsurile C2 pozitionate in partea inferioara a husei (fig 7) 



7. Atasati aripuioarele  E5 cu capsele B5 penytru a fixa husa din material textil pe structura  superioara (fig8) csi completati inchiderea cu fermoarul E3 (FIG 8A). Repetati 

aceasta operatiune si pe cealalta parte 

8. Asezati salteaua F In patut (fig 9) 

9. Blocati cele 4 roti A6 ale patutului, coborand manetele care activeaza franele. 

In acest moment, patutul este gata pentru a fi utilizat.  

AVERTISMENT: verificati si asigurati-va ca toate sistemele de prindere au fost atasate corect si ca fermoarele au fost inchise si blocate pana la capat. AVERTISMENT: nu utilizati 

patutul cu picioarele articulate partial sau neblocate (fig 11). In figura 12 este exemplificata pozitionarea corecta pentru utilizare. In caz de lovire accidentala de picioarele articulate, 

fixati-le in pozitia corecta ridicand usor de patut. 

AVERTISMENT: in cazul in care patul a fost utilizat inainte, in versiunea <<CoSleeping>>(fixare de pat), asigurati-va ca laterala rabatabila a fost corect ridicata si fixata in pozitia sa. 

 

REGLAREA INALTIMII PATUTULUI 

Patutul poate fi reglat in mai multe pozitii. Pentru a-i ajusta inaltimea, trageti in sus de manerul pt reglare A1  si ridicati patutul la inaltimea dorita (fig 13). Repetati operatiunea pentru 

partea opusa. 

Baza patutului poate fi inclinata usor prin reglarea celor 2 picioare pe inaltimi diferite. (fig 14) AVERTISMENT: patutul poate fi inclinat cu o diferenta de 4 pozitii intre un picior si 

celalalt. (ex: piciorul drept in pozitia 5 si cel stang in pozitia 1 – fig 15) AVERTISMENT: capul copilului trebuie pozitionat intotdeauna in parea cea mai inalta (fig 16). 

AVERTISMENT: nu este posibil sa utilizati inaltimi diferite ale celor doua picioare atunci cand patul este utilizat in configuratie basculanta. 

MODULUL “CO-SLEEPING” (FIXAREA DE PATUL PARINTILOR) 

Patutul se poate atasa de patul parintilor. 

AVERTISMENT – IMPORTANT PENTRU SIGURANTA COPILULUI:  aceasta metodalitate de utilizare este posibila doar in cazul paturilor care corespund specificatiilor descrise 

in acest paragraf. 

In mod deosebit, suportul lateral al patutului trebuie asezat intotdeauna foarte aproape de salteaua patului parintilor si trebuie intotdeauna aliniat la inaltime (fig17). Patutul trebuie 

fixat de structura patului parintilor sau de suportul saltelei. 

AVERTISMENT: Asigurati-va ca patutul in acest modul nu interfereaza cu patul parintilor. 

AVERTISMENT: in timpul utilizarii, asigurati-va ca cearsaful de pe patul parintilor, paturile etc., nu acopera si nu intra in patutul copilului. 

1.Deschideti laterala  patutului B2, apucand interfata B4 si ridicand pentru a debloca sistemul de rabatare(fug18) 

AVERTISMENTE: Utilizati patutul cu laterala coborata, numai in configuratia CoSleeping 

2.Apropiati patutul copilului de patul parintilor si  verificati inaltimea in rapost cu salteaua parintilor. 

AVERTISMENT: utilizati patutul cu tuburile micsorate doar in modulul co-sleeping, reglati inaltimra in functie de necesitate, astfel incat inaltimea sa fie corecta. 

AVERTISMENT: In modalitatea coSleeping, picioarele patutului trebuie sa fie reglate la aceeasi inaltime 

3. Pentru a atasa patutul la paul parintilor(in mod coSleeping) utilizati centurile D, furnizate cu produsul.Centurile se afla in buzunarul inferior E2  al husei din material textil.(fig19) 

4.  Atasati cataramele C3 de sub husa textila in ambele parti. Verificati catarama rosie D1 sa fie pozitionata sub centura ca in fig 20. 

5. Treceti curelele de jos in sus peste  structura patului parintilor (fig 21) si atasati catarama rosie ca in fig 22.. Repetati operatiunea si in partea cealalta. 

6. Apropiati complet patul copilului de cel al parintilor si strangeti bine centurile (fig23).  Efectuati operatiunea pe rand , intai pe o parte apoi in cealalta ajunstand centurile pana cand 

patutul este  orect atasat de patul parintilor. 

AVERTISMENT: Inainte de utilizare, asigurati-vaca nu exista spatiu intre patul copilului si salteaua parintilor.IN caz conbtrar ajustati centurile de atasare pana cand patul copilului 

este perfect lipid de patul parintilor 

7. Fixati partea de centura in plus, in buzunarul de sub patut, special destinat 

8. Blocati rotile patutului. 

Daca este necesar, flexati picioarele patutului copilului pentru a-l apropia complet de patul parintilor.Pentru a plia picioarele activati butonul de deblocareA4 si rasuciti cu mana 

picioarele A5 catre interior (fig 24) 

9. Pentru a inchide laterala rabatabila a patutului, ridicati-o apucand partile laterale ale tubulaturii superioare B2-fig 25. Verificati corectitudinea fixarii. 

AVERTISMENT: de cate ori coborati laterala patutului si doriti sa-l utilizati in modalitate coSleeping, asigurati-va ca ainaltimea patutului corespunde inaltimii patului parintilor. 

AVERTISMENT: Nu utilizati nicodata patutul basculant atunci cand se afla in configuratie CoSliping(fixare de pat) 

AVERTISMENT: Patutul nu poate fi atasat  daca patul parintilor este rotund, salteaua nu are laturile drepte sau daca este saltea cu apa. 

AVERTISMENT: Atunci cand utilizati patutul in mod CoSleeping, acesta se monteaza intotdeauna pe latura lunga a patului parintilor.  

 

INTRETINERE: 

Patutul si salteaua au o husa din material textil, detasabila si lavabila. 

Detasarea si remontarea husei de pe/pe patut trebuie efectuata numai de catre un adult. Verificati starea de uzura a produsului si existenta unor posibile deteriorari. In caz de deteriorare 

nu mai utilizati produsul si nu-l lasati la indemana copiilor. Pentru a spala husa patutului, respectati cu strictete indicatiile 

de pe eticheta acestuia. Nu utilizati solventi, substante abrazive sau produse agresive. 

   Nu utilizati inalbitor. 

    Nu folositi uscatorul      

   Nu calcati 

   Nu curatati   

Dupa fiecare spalare, verificati rezistenta materialului si cusaturile sau sistemele de 

prindere. 

AVERTISMENT: in timpul actiunile de inlaturare sau montare a husei, manevrati 

materialul cu grija pentru a evita posibilele deteriorari sau rupturi accidentale. 

AVERTISMENT: inlaturarea/montarea husei poate lua cateva minute si trebuie efectuate numai de catre un adult. 

Pentru schimbarea asternuturilor puteti detasa centurile de prindere. Pentru a reatasa patutul strangeti cu atentie centurile de prindere, urmarind inca o data instructiunile de utilizare in 

modalitate CoSleeping. 

INDEPARTAREA HUSEI 

1. Indepartati salteaua si eliberati capsele din partea inferioara a structurii materialului in sens invers manevrelor  din capitolul montarea patutului. 

2. Desfaceti fermoarele E3 aflate pe structura superioara B si desfaceti capsele de fixare a husei d epe structura superioara. 

3. Presati butoanele de pe dispozitivul de fixare a picioarelor si extrageti structura tubulara superioara degajand picioarele(fig 26A-B) 

4. Inlaturati husa din material textil. 

 

DEMONTAREA PATUTULUI 

Patutul poate fi complet dezasamblat pentru a-l putea depozita in geanta de  transport, furnizata odata cu produsul. Pentru a dezasambla patutul, dupa ce ati extras husa,  eliminati 

traversa inferioara a structurii suportului central repetand operatiunile descrise in paragraful MONTAREA PATUTULUI. 

MODUL  BALANSOAR 

Pentru a activa aceasta modalitate de utilizare: 

1. Extrageti suportul basculant A2 din partea inferioara a picioarelor, pozitionati piciorul in mijlocul acestor dispozitive si apucand partea superioara a patutului trageti  in 

contrabalanta cu piciorul care trebuie sa ramana pe sol.(fig27) 

2. Repetati aceasta operatiune si in cealalta parte a patutului. 

3. Pentru dezactivarea acestei configuratii este suficient sa apasati butonulA7, de ambele parti si in acelasi timp sa coborati patul apucand partea superioara  astfel incat suportul 

basculant sa revina in pozitia initiala(fig28). Asigurativa ca suportul basculant A2 este in pozitie inchisa 

AVERTISMENT: Nu uitati nicodata sa dezactivati aceasta modalitate(BALANSOAR) daca doriti sa utilizati patutul in maniera CoSleeping.(fixare de pat) sau din absenta 

supravegherii unui adult.  Nu puteti utiliza inclinari diferinte ale patutului in configuratia balansoar.  

GARANTIE: Acest produs este garantat pentru defectiunile de conformitate in conditii normale de utilizare si conform  indicatiilor prevazute in aceasta brosura. Garantia nu se va 

putea aplica in situatia in care apar defectiuni care deriva dintr-o utilizare improprie, invechire sau aparitia unor evenimente accidentale. . Durata garantiei pentru defectiunile de 

conformitate variaza in functie de normele aplicabile in tara de unde este achizitionat produsul. 

Producator: Artsana SpA - Italia, Importator si distribuitor:  Paralela 45 Turism s.r.l.; Bucuresti, sector 2, str. Matac Gheorghe,nr. 21-23; tel/fax: 021/231.06.26 
 

 

 

 

 

 

 



 


