79554- PATUT ZIP&GO, VARSTA 0-24 LUNI
IMPORTANT! CITITI INSTRUCTIUNILE SI PASTRATI-LE PENTRU CONSULTARI VIITOARE.
Atentie: Inainte de utilizare,extrageti si inlaturati toate pungile din plastic sau elementele care fac parte din ambalaj si nu le lasati la indemana nou-nascutilor sau copiilor.
AVERTISMENT: varsta pentru utilizare de la 0-24 luni
AVERTISMENT: utilizarea patului cu baza salteluta in pozitia cea mai inalta este autorizata pentru copiii de la 0-6 luni si cu o greutate de max 9 kg. Cand copilul este
capabil sa se sustina in sezut sau in genunchi, utilizati cea mai joasa si sigura pozitie a saltelei.
AVERTISMENT: inainte de utilizarea in pozitie inalta verificati ca fermoarul sa fie complet inchis si blocat cu dispozitivul special prevazut.
AVERTISMENT: pentru a evita orice risc de incendiu, nu plasati niciodata patutul in apropierea aerotermelor, aparatelor de incalzit electric, aparate de incalzit cu gaz
sau alte surse de caldura puternica.
AVERTISMENT: Nu utilizati patutul daca lipsesc parti componente sau sunt deteriorate. Nu le inlocuiti cu piese de schimb care nu sunt furnizate de fabricant.
AVERTISMENT: nu lasati obiecte in patut si nu amplasati patul in apropierea zonelor pe care copilul le-ar putea folosi ca sprijin in escaladare sau care ar putea prezenta
risc de asfixiere. Nu lasati patul aproape de corzi, snururi-perdele etc.
AVERTIASMENT: utilizati numai salteluta patutului, nu puneti alta saltea care nu este prevazuta pentru acest patut.-risc de asfixiere.
Nou-nascutii se pot asfixia cu asternuturi ori cu saltele moi; evitati sa puneti pernute sau alte obiecte similare in patutul nou-nascutului.
Nu reglati inaltimea patutului daca cel mic se afla deja in interior.
Patutul nu poate fi utilizat decat atunci cand mecanismele de fixare sunt blocate; verificati cu atentie fixarea corecta a patutului.
Pozitia cea mai joasa a patutului este si cea mai sigura. Utilizitati imntotdeauna aceasta pozitie, cu baza coborata atunci cand copilul se poate sustine in sezut
Toate dispozitivele de montare trebuie sa fie bine stranse, racordurile verificate si stranse periodic daca este necesar.
Atunci cand copilul este capabil sa iasa din patut singur, nu mai trebuie sa il utilizati.
Toate operatiunile de desfacere, fixare si montare a patutului trebuie efectuate de catre un adult.
Inainte de utilizare asigurati-va ca ambele laturi ale patului sunt blocate corespunzator dupa cum este aratat in modalitatile de utilizare.
Nu deplasati patutul cand copilul se afla in interior.
Nu lasati alti copii sa se joace in apropierea patutului.
Nu lasati patutul pe un plan inclinat cu copilul in interior.
Nu plasati niciodata patutul in apropierea peretilor sau altor obstacole pentru a evita riscul de blocare intre pat si obstacol.
Tineti patutul departe de cabluri electrice, snururi, de perdele, ferestre sau alte surse de pericol.Pentru a evita riscul strangularii, nu amplasati copilul langa corzi.
Expunerea prelungita la soare poate decolora produsul. Dupa expunerea produsului la temperaturi crescute, lasati-l sa se racoreasca inainte de a instala copilul.
Nu pliati patutul daca cel mic este instalat in el.
Atunci cand nu utilizati patutul nu-l lasati la indemana copiilor.
COMPONENTE:
A. Cadru pat
B. Picioare
C. Inchidere cu catarama
D. Geanta de transport
E. Saltea
F. Centuri cu catarama
G. Buton extractie a picioarelor.
CURATAREA SI INTRETINEREA
Patutul, salteaua si geanta pentru transport sunt confectionate din materiale care pot fi extrase si spalate.
AVERTISMENT: In timpul operatiunilor de extragere/montare a huselor, manipulati cu atentie partile textile pentru a evita ruperea/ destramarea lor accidentala.
AVERTISMENT: Operatiunile de extragere/montare a huselor trebuie executate de catre un adult.
Verificati in permanenta starea de uzura/deteriuorare a produsului si daca este cazul nu-l mai utilizati si nu-l lasati la indemana copiilor.
Pentru curatarea partilor metalice nu folositi solventi sau produse abrazive si agresive. Pentru curatare urmariti indicatiile de pe etichetele produsului:
Spalati de mana cu apa rece;
Nu albiti;
Nu uscati in masina;
Nu calcati cu fierul;
Nu curatati chimic. Dupa fiecare spalare verificati
cusaturile si rezistenta testurii.
DESCHIDEREA PATULUI
1. Extrageti cadrul A din geanta de tramsport D.
2. Inserati picioarele B in suportul din cadru pana cand sunetul va confirma fixarea lor.(fig1)
3. Dupa ce ati desfacut catarama F din fig. 2, deschideti cadrul A in directia sagetilor(fig3)dublul clic va confirma deschiderea completa si fixarea cadrului in aceasta
pozitie.
4. Curelele si cataramele pot fi asezate in buzunarele special prevazute de pe baza patutului (fig4)
REGLAREA INALTIMII BAZEI
Inaltimea poate fi reglata in doua pozitii(0-6luni) si pana la 9 kg,
AVERTISMENTUtilizarea la cea mai inalta pozitie este autorizata pentru copiii de la 0-6 luni si pana la 9 kg.
AVERTISMENT: cand cel mic se sustine singur, se ridica in genunchi, in picioare, nu mai utilizati patutul in pozitie inalta.
5. Pentru a regla inaltimea patututlui. Actionati inchiderea(C) din exteriorul patutului(fig7-8-9). Desfacand complet inchiderea, baza patului va cobori(fig6). Pentru a
utiliza patul cu baza coborata, velcrourile prezente pe saltea trebuie introduse si fixate prin fantele de pe baza patutului.(fig10-12-11)
Extragand velcroul de pe saltea si baza patutului si ridicand-o, acesta va reveni in pozitia inalta.(figA)
PLIEREA
6. presati cele doua butoane de pe marginea superioara a patului (fig13) si pliati sasiul in directia indicata de sageti.(fig14)
7. Introduceti componentele in geanta(D) pentru transport(fig15)
EXTRAGEREA HUSEI
8. Extrageti husa desfacand velcrourile dupa cum este descris
9. Pentru a extrage husa utilizati cele 6 inchideri de pe marginea superioara a patului (fig16) Desfaceti elemente din colturi extragand acu atentie tesatura de pe
cadru(fig17)
10. DEsfaceti partea centrala din lemn, aflata in buzunarul bazei patutului. (fig18).
11. Pentru extragerea husei de pe saltea, desprindeti velcrourile (fig19) si eliminati baza si umplutura.
12. Pentru a monta husa la loc, efectuati operatiunile in ordine inversa.
ACTIVARE/DEZACTIVARE MODALITATE BALANSARE
AVERTISMENT: aceasrta functie nu se poate utiliza decat in situatia in care baza patului este ridicata(0-6luni)
13. Pentru a activa aceasta functie a patutului, apasati cele 4 butoane(G), unul cate unul si ridicand fiecare picior(fig20)
14. Pentru a dezactiva aceasta functie actionati cele 4 butoane(g)unul cate unul coborand cele 4 picioare(fig21).
GARANTIE
Acest produs beneficiaza de garantie in cazul defectiunilor de fabricatie, in situatii de utilizare normala respectand recomandarile de utilizare descrise in aceasta
brosura. Garantia nu se va aplica in situatia in care apar defectiuni datorate unei utilizari improprii, a uzurii sau a evenimentelor accidentale. Durata garantiei se aplica in
conformitate cu normele legale din tara de unde este achizitionat produsul. Fabricat in China,Producator: Artsana SpA-Italia. Importator si distribuitor: Paralela 45 Turism
SRL, Bucuresti, str. Ghe. Matac nr. 21-23, sector 2.tel: 0742.070.704; fax: 021/231.06.26

