
Patut atasabil Next2me cod: 79339-8

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

AVERTISMENT: Inainte de utilizare, inlaturati si depozitati 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 vreo component este deteriorata sau lipseste.

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

Inainte de asamblare, verificati daca produsul si toate componentele sale sunt intacte in urma transportului. Daca vreo

componenta este deteriorata, nu-l mai utilizati si nu-l lasati la indemana copiilor.

Asigurati-va ca toti utilizatorii produsului sunt cunoscatori si il manevreaza corect.

AVERTISMENT: produsul se poate utiliza numai daca toate sistemele de blocare sunt activate. Verificati daca sunt activate inainte

de utilizare.

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 racordare sunt agatate si tensionate corect si produsul este securizat de salteaua parintilor si nu exista brese

(goluri) intre patut si salteaua 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 rama.

 Nu lasati la indemana copiilor centurile de fixare.

 Grosimea saltelei trebuie sa fie in asa fel incat inaltimea (masurata de la partea superioara a saltelei pana la marginea

lateralelor saltelei) sa fie de cel putin 200 mm. Nu utilizati mai mult de 2 saltele in patut.

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

 Insemnele de pe interiorul produsului indica grosimea maxima a saltelei pe care trebuie sa o utilizati.

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

 Nu asezati patutul langa pereti sau alte obstacole.

 Nu lasati in patut obiecte mici. Pericol de sufocare.

 Utilizati doar piese de schimb aprobate de producator. Nu accesorizati patutul cu produse neaprobate de producator.

 Nu reglati patutul cu copilul in el.

 Nu mutate patutul cu copilul in el.

 Nu puneti in patut mai mult de un copil o data.

 Patutul trebuie ferit de cabluri electrice si fire electrice; nu plasati patutul langa ferestre unde cablurile, perdelele sau

obiecte similar pot pproduce inecari sau sufocari sau strangulari ale copilului. Pentru a le evita, nu dati copilului obiecte

cu sfori si nu le plasati langa el.

 Expunerea prelungita la soare poate cauza decolorarea produsului. Dupa ce ati expus produsul la temperature mari,

asteptati cateva minute sa se raceasca inainte de a seza copilul in el.



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

COMPONENTE:

A. Picioare pt sustinere cu roti

B. Picioare cu sistem antialunecare (cu opritoare)

C. Structura centrala pentru support

D. Centuri de fixare

E. Husa

F. Saltea cu husa detasabila

G. Structura tubular superioara

H. Structura tubular superioara detasabila

I. Geanta transport

A1. Buton de reglare in inaltime

A2. Suport structura detasabil

A3. Indicator inaltime

A4. Buton de blocare roti pivotante

A5. Picioare reglabile

A6. Roti cu frana

B1. Picioare antialunecare

B2. Structura de fixare a suportului central

C1. Bolt (cui) de fixare

C2. Nasture/buton de fixare a husei

C3. Centuri gri de fixare

D1. Centuri rosii de ancorare

E1. Centura cu clama

E2. Buzunar

E3. Fermoar pentru detasare husa

E4. Fermoar pentru deschidere laterala modul “co-sleeping”

E5. Ferestra tip “plasa de panza cu gauri”

E6. Suport lateral pentru retinere

G1. Sistem fixare picior

H1. Buton pentru eliberare structura tubulara detasabila

L. Limita maxima a inaltimii saltelei

ASAMBLAREA PATUTULUI

1. Tineti piciorul de sustinere asigurandu-va ca tubul extern aluneca spre partea superioara pana cand veti auzi un sunet de

inchidere in prima pozitie tip “clic”. (fig 1). Repetati aceeasi operatiune si cu celalalt picior de sustinere.

2. Fixati structura de sustinere centrala de cele 2 picioare (fig 2). Sunetul tip “click” al pivotului indica o fixare corecta a

structurii (fig 4) AVERTISMENT: asigurativa ca centurile gri sunt pe aceeasi parte cu picioarele reglabile.

3. Asamblati structura superioara si husa pe picioare, tragand tubul piciorului in interiorul buzunarului lateral al husei (fig 5).

Executati aceeasi operatiune pentru ambele laterale.

4. In mod subsecvent, fixati structura superioara de picioare, inserand suportul de plastic invecinat (fig 6) Impingeti in jos

pana auziti “Click” pentru o corecta fixare. (Fig 7) Executati aceeasi operatiune pentru ambele laterale.



5. Fixati husa (materialul textil) de structura centrala, agatand cele 2 centuri cu clipsurile pozitionate in baza husei (fig 8)

6. Asezati salteaua pe fundul patutului (fig 9)

7. Blocati cele 2 roti ale patutului, lasand in jos manerele 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

reglabile partial sau total rotite si neblocate (fig 11). In figura 12 este exemplificata pozitionarea corecta pentru utilizare. In caz de

lovire accidentala a picioarelor reglabile, asezati-le in pozitia corecta ridicand usor de patut.

REGLAREA INALTIMII PATUTULUI

Patutul poate fi reglat in mai multe pozitii. Pentru a-i ajusta inaltimea, trageti in sus de manerul pt reglare 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 variatie maxima a celor 2 pozitii intre un picior si celalalt. (ex: piciorul drept in pozitia 3 si cel stang in pozitia 1 – fig 15)

AVERTISMENT: capul copilului trebuie pozitionat intotdeauna in parea cea mai inalta (fig 16).

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

Patutul se poate fixa de patul parintilor.

AVERTISMENT – IMPORTANT PENTRU SIGURANTA COPILULUI: aceasta metoda este posibila doar in cazul paturilor care

corespund specificatiilor din acest paragraf.

In particular, suportul lateral al patutului trebuie asezat intotdeauna foarte aproape de salteaua patului parintilor si salteaua

trebuie intotdeauna aliniata inaltimii suportului lateral de retinere (atasare) a patutului (fig 17). Mai mult de atat, patutul trebuie

fixat ferm 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 interiorul

patutului.

8. Deschideti laterala cu fereastra a patutului utilizand fermoarul lateral si deschideti-l complet. (fig 18)

9. Apasati apoi pe butonul structurii tubulare detasabile si indepartati partial o parte, apoi cealalta (fig 19). Odata incheiata

aceasta operatiune pentru amebele laterale, indepartati tubul si fixati-l de picioarele structurii folosind cele doua

suporturi invecinate (fig 20) AVERTISMENT: utilizati patutul cu tuburile micsorate doar in modulul co-sleeping.

10. Mutati patutul aproape de patul parintilor si verificati-i inaltimea prin comparatie cu salteaua patului. AVERTISMENT:

inaltimea saltelei parintilor intotdeauna trebuie sa fie mai inalta pe partea unde se fixeaza patutul. (fig 21) AVERTISMENT:

in sistemul co-sleeping cele 2 picioare ala patutului trebuie reglate intotdeauna la aceeasi inaltime.

11. Pentru a fixa patutul de patul parintilor utilizati perechea de curele din pachet. Curelele pot fi gasite in buzunarul inferior

al husei (fig 22)

12. Fixati centurile gri sub husa pe ambele parti. Asigurati-va ca centurile rosii sunt pozitionate deasupra curelei (fig 23).

13. In mod subsecvent fixati cureaua in jurul structurii patului parintilor, pornind de jos in sus (fig 24) si fixati centura rosie

pentru a forma o bucla (fig 25). Repetati operatiunea pentru ambele parti. Pentru o instalare usoara, in timpul fixarii

centurilor, va sugeram ca ptutul sa fie tinut la o distanta mica de patul parintilor.

14. In acest moment, mutati patutul pe laterala patului parintilor si strangeti bucla tragand de centuri cu fermitate (fig 26).

Executati aceasta operatiune pentru ambele parti, pe rand, regland centurile pana cand patutul se afla in contact ferm cu

salteaua parintilor. AVERTISMENT: inainte de utilizare, verificati sa nu existe spatiu intre patut si saltea. Daca exista,

trageti cu fermitate de centuri pana la eliminarea golurilor.



15. Strangeti orice surplus de centuri si introduceti-l in buzunarul inferior al husei.

16. Blocati rotile patutului (fig 7)

Daca, in timpul operatiunii de fixare a patutului de patul parintilor, nu puteti trage picioarele patutului sub patul parintilor, puteti

sa fixati patutul urmarind operatiunile descrise la punctele anterioare prin rotirea picioareleor reglabile in timpul alinierii patutului

patului parintilor.

Pentru a putea roti picioarele, trageti de butonul pentru eliberare structura tubulara detasabila utilizand o mana, iar cu cealalta

mana intoarceti piciorul in interior. (fig 27)

AVERTISMENT: se permite utilizarea produsului impreuna cu paturi/saltele cu margini drepte. Nu se accepta atasarea de paturi cu

margini rotunde sau in cazul paturilor cu saltele cu apa.

AVERTISMENT: cand patutul este atasat patului parintilor, acesta se va fixa intotdeauna de partea cea mai lunga a acestuia. Nu

atasat patutul de capatul sau baza patului parintilor.

INTRETINERE:

Patutul si salteaua au o husa rezistenta, detasabila si lavabila complet.

Detasarea si reatasarea husei de pe/pe patut trebuie efectuata numai de catre un adult. Conform regulilor de baza verificati starea

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 aevita posibilele

deteriorari sau rupturi accidentale.

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

INSTALAREA PATUTULUI

Este posibil sa fiti nevoiti sa dezatasati oatustul de patul parintilor pentru a face patul mai usor. In aceste conditii, desprindeti doar

centurile gri localizate sub finisajul textil a husei patutului.

Pentru securizarea patutului de patul parintilor, trageti inca o data de centuri pentru a va asigura ca patutul este prins corect si

sigur de patul parintilor. Acordati atentie indeplinirii tuturor pasilor descrisi in paragraful „ modul co-sleeping – fixarea de patul

parintilor.

INDEPARTAREA HUSEI

17. Indepartati salteaua si eliberati butoanele din partea inferioara a structurii materialului (fig 28)

18. Apasati butoanele localizate in punctul de fixare a picioarelor (fig 29) si trageti in sus de structura tubulara superioara,

inlaturand materialul textil de pe picioarele patutului (fig 30). Executati aceste operatii pentru ambele parti ale patutului..

Deschideti fermoarele laterale ale ferestrei patutului ai apasati butoanele de eliberare a structurii tubulare superioare asa cum

este explicat in paragraful paragraful „ modul co-sleeping – fixarea de patul parintilor.

Apoi scoateti structura tubulara superioara detasabila (fig 31), avand grija sa nu deteriorati interiorul captuselii.

19. Deschideti fermoarul localizat pe marginea superioara a patutului si indepartati husa complet (fig 33)

20. Indepartati suportul rigid al barei de sustinere (sina).



DEMONTAREA PATUTULUI

Patutul poate fi complet dezasamblat pentru a-l putea depozita in geanta pentru transport a patutului. Pentru a dezasambla

patutul, repetati operatiunile descrise la punctele 17-18 ale paragrafului (indepartarea husei). Apoi indepartati structura

suportului central prin apasarea bolturilor de pe cele 2 picioare ale patutului. (fig 34)
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