
79584-PATUT ATASABIL CHICCO NEXT2ME MAGIC, varsta 0-6luni+ 

IMPORTANT - PĂSTRAŢI PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ - CITIŢI CU ATENŢIE. 

AVERTISMENT: PENTRU A EVITA RISCUL DE SUFOCARE, ÎNDEPĂRTAŢI ACEST ÎNVELIŞ DIN PLASTIC 

ÎNAINTE DE UTILIZAREA PRODUSULUI. ACEST ÎNVELIŞ DIN PLASTIC TREBUIE DISTRUS SAU ŢINUT LA 

DISTANŢĂ DE NOU-NĂSCUŢI ŞI COPII. 

• AVERTISMENT: Nu utilizaţi acest produs fără a fi citit în prealabil instrucţiunile de utilizare. 

• AVERTISMENT: Utilizarea produsului este permisă pentru un bebeluş cu vârsta cuprinsă între 0 şi 6 luni 

şi greutatea de maxim 9 kg. 

• AVERTISMENT: Când bebeluşul poate sta în şezut, pe genunchi sau poate merge de-a buşilea, utilizarea 

produsului trebuie întreruptă pentru acest bebeluş. 

• AVERTISMENT: Aşezarea oricărui alt produs ar putea cauza sufocarea bebeluşului. 

• AVERTISMENT: Nu utilizaţi produsul dacă are vreo parte deteriorată, desprinsă sau lipsă. 

• AVERTISMENT: NU UTILIZAŢI produsul în „Modul pătuţ” şi/sau „Modul Co-Sleeping” (Fixare pe pat) 

dacă vreuna dintre componente este absentă, deteriorată sau ruptă. Contactaţi Artsana SPA pentru 

piese de schimb şi instrucţiuni, dacă sunt necesare. Nu înlocuiţi piesele lipsă, deteriorate sau rupte cu 

componente care nu sunt recomandate de Artsana SPA. 

• AVERTISMENT: Pentru lista componentelor, consultaţi manualul de instrucţiuni. Inspectaţi periodic 

produsul, pentru a vă asigura că nu există piese slăbite, daune sau componente lipsă. 

• AVERTISMENT: Utilizaţi întotdeauna toate piesele necesare pentru fiecare configuraţie de utilizare. 

• AVERTISMENT: Fiţi atenţi la riscul de arsuri de ţigară, flacără deschisă şi la alte surse de căldură 

puternică, cum sunt sobele electrice, sobele cu gaz ş.a.m.d. în apropierea pătuţului. 

• Înainte de asamblare, verificaţi dacă produsul şi toate componentele sale prezintă eventuale daune 

datorate transportului. În caz afirmativ, se interzice utilizarea produsului, care nu trebuie să fie lăsat la 

îndemâna copiilor. 

• Asiguraţi-vă că utilizatorii produsului cunosc funcţionarea exactă a acestuia. 

• AVERTISMENT: Produsul este gata de utilizare atunci când toate mecanismele de blocare sunt cuplate. 

Verificaţi cu atenţie dacă sunt cuplate înainte de utilizare. 

• AVERTISMENT: Când lăsaţi bebeluşul nesupravegheat în produs, în „Modalitatea pătuţ”, asiguraţi-vă 

întotdeauna că laterala este ridicată şi blocată în poziţie închisă, alinată la partea superioară a pătuţului. 

• Când produsul este utilizat mai ales în „Modul pătuţ”, roţile trebuie să fie întotdeauna blocate. 

• Toate operaţiunile de deschidere şi reglare, fixare şi poziţionare a produsului trebuie să fie efectuate 

exclusiv de un adult. 



• Înainte de utilizarea în „Modul Co-Sleeping (Fixare pe pat)” verificaţi ca produsul să fie fixat şi 

poziţionat corect. Controlaţi stabilitatea sistemului de fixare înainte de fiecare utilizare trăgând pătuţul 

Co-Sleeping în direcţia opusă patului adulţilor. 

• Curelele de fixare sunt incluse în ambalaj; utilizatorul nu trebuie să folosească alte sisteme de fixare. 

• Pentru a evita pericolele de sufocare din cauza imobilizării capului, când se utilizează în „Modul Co-

Sleeping (Fixare pe pat)”, pătuţul trebuie să fie fixat în mod adecvat la patul părintelui, în conformitate 

cu instrucţiunile de utilizare, folosind curelele de prindere. 

• AVERTISMENT: Când produsul este utilizat în „Modul Co-Sleeping (Fixare pe pat)”, înainte de a aşeza 
bebeluşul, asiguraţi-vă că aţi ataşat şi întins curelele de prindere în mod corect; produsul trebuie să fie 

lipit de salteaua părinţilor şi nu trebuie să existe spaţii între partea cea mai de jos a pătuţului Co-
Sleeping şi salteaua adulţilor. 

• Dacă există spaţii între partea cea mai de jos a pătuţului Co-sleeping şi a saltelei adulţilor, NU 
folosiţi produsul! 
• Nu umpleţi eventualele spaţii sau fante dintre salteaua părinţilor şi pătuţ cu pernuţe, pături, 
lenjerie de pat sau orice material care ar putea genera risc de sufocare. 
• PERICOL! Latura pliabilă trebuie să fie întotdeauna ridicată şi blocată atunci când nu este fixată la 
patul adulţilor. 
• AVERTISMENT: Pentru a evita riscul de strangulare a bebeluşului, sistemele de fixare la patul 
adultului trebuie să fie ţinute întotdeauna afară din pătuţ şi la distanţă de acesta. 
• AVERTISMENT: Pentru a evita riscul de strangulare a bebeluşului pe partea superioară a părţii 

pătuţului care este în contact cu patul părinţilor, marginea superioară a panoului coborât al pătuţului 
nu trebuie să fie mai înaltă decât suprafaţa superioară a saltelei părinţilor. 
• Produsul trebuie să fie întotdeauna plasat pe un plan orizontal. Nu lăsaţi niciodată produsul pe un 
plan înclinat cu bebeluşul înăuntru. 
• Nu trebuie să li se permită bebeluşilor să se joace fără supraveghere aproape de produs. 
• Nu utilizaţi produsul fără cadru. 
• Ţineţi curelele de prindere la distanţă de accesul copiilor. 

• Utilizaţi exclusiv salteaua livrată cu produsul sau eventualele saltele de schimb aprobate de 
Artsana. 
• AVERTISMENT: Nu utilizaţi mai multe saltele în produs. Utilizaţi numai salteaua livrată cu produsul. 
• AVERTISMENT: Utilizaţi numai salteaua vândută cu acest pătuţ, nu adăugaţi altă saltea, risc de 
sufocare. 
• AVERTISMENT: Este permisă înclinarea pătuţului, atunci când nu este ataşat la pat, la o diferenţă 
maximă de 4 poziţii între un picior şi altul. 
• Nou-născuţii se pot sufoca din cauza lenjeriilor şi păturilor moi. Evitaţi să aşezaţi pernuţe sau obiecte 
similare sub nou-născut pentru confort sporit în timpul somnului. 

• Utilizaţi pătuţul în „Modul Co-Sleeping (Fixare pe pat)” numai pe paturile cu dimensiunile indicate 
în figura de referinţă de la începutul manualului. 
• Nu lăsaţi în produs obiecte care i-ar putea reduce adâncimea. 
• Nu aşezaţi pătuţul în apropierea pereţilor sau obstacolelor, pentru a preveni riscul de imobilizare. 
• Nu lăsaţi în produs obiecte mici, acestea ar putea fi înghiţite. 
• Utilizaţi numai piese de schimb aprobate de producător. Nu aplicaţi pe produs accesorii care nu au 
fost furnizate de producător. 
• Nu efectuaţi reglaje asupra produsului atunci când bebeluşul este în acesta. 



• Nu utilizaţi funcţia de rabatare când bebeluşul doarme în pătuţ. Aşadar, blocaţi pătuţul într-o 
poziţie fixă atunci când bebeluşul rămâne nesupravegheat. 
• Nu utilizaţi funcţia de rabatare când pătuţul este configurat în „Modul Co-Sleeping (Fixare pe pat)”. 
• Când se utilizează în „Modul Co-sleeping” (fixare pe pat), nu trebuie să se folosească niciodată în 

poziţie înclinată. 

Nu mutaţi produsul când bebeluşul este asezat in patut. 

• Nu aşezaţi mai mult de un copil în produs în acelaşi timp. 
• AVERTISMENT: Nu aşezaţi produsul în apropierea altui produs care ar putea reprezenta pericol de 
sufocare sau de strangulare, de ex., funii, perdele ş.a.m.d. • Pentru a evita riscurile de strangulare, nu-i 
daţi bebeluşului şi nu plasaţi în apropierea acestuia obiecte cu şnururi. 
• Expunerea prelungită la soare poate determina modificarea tonurilor culorilor produsului. După o 
expunere îndelungată la temperaturi ridicate, aşteptaţi câteva minute înainte de a aşeza bebeluşul în 
produs. 
• Toate racordurile de asamblare trebuie să fie strânse întotdeauna corect; fiţi atenţi la eventualele 
şuruburi slăbite, întrucât bebeluşul şi-ar putea agăţa părţi ale corpului sau hainelor (de exemplu, şnururi, 
lănţişoare, panglici de la biberonul nou-născuţilor ş.a.), reprezentând astfel risc de strangulare. 
• Când nu îl folosiţi, nu lăsaţi produsul la îndemâna copilului. 
• AVERTISMENT: În timpul utilizării, asiguraţi-vă  că lenjeria de pat, păturile etc. nu invadează spaţiul 
pătuţului. 
COMPONENTE 
A. Suport cu roţi pentru picioare 
A1. Tastă pentru reglarea înălţimii 
A2. Tastă pentru funcţia de rabatare  
A3. Indicator de înălţime  
A4. Buton de deblocare a piciorului telescopic  
A5. Picioare telescopice 
A6. Roţi cu frână  
A7. Locaş pentru structura centrală de susţinere  
A8. Locaşuri pentru traversa inferioară 
A9. Suport de prindere a structurii superioare 
A9.1. Buton pentru desprinderea structurii superioare 
B. Traversă inferioară 
C. Structură centrală de susţinere 
D. Structură pătuţ D1. Material textil 
D1.1 Fermoare anterioare verticale  
D1.2 Fermoar superior perimetral 

D1.3 Nasturi de fixare a materialului textil 

D1.4 Spaţii pentru trecerea barelor de ghidaj laterale de susţinere 
D2. Cadru superior 
D3. Sisteme de prindere a structurii pe picioare 
D4. Baza pătuţului 
D5. Nasturi de fixare a materialului textil  
D6. Catarame de prindere a centurilor posterioare 
D7. Catarame de prindere a centurilor anterioare 
D8. Opritor pentru saltea 
D9. Buton de coborâre a panoului  



D10. Sisteme de prindere a barelor laterale de ghidaj de susţinere a pătuţului  
E. Bare laterale de ghidaj de susţinere a pătuţului 
F. Curele de prindere  
F1. Cataramă roşie de fixare anterioară pe pătuţ 
F2. Cataramă gri de fixare posterioară pe pătuţ 
F3. Cataramă gri de fixare pe pat şi reglare a lungimii 
G. Saltea detaşabilă  
H. Geantă  
MONTAREA PĂTUŢULUI  
1. Ţineţi suportul pentru picioare „A” şi introduceţi traversa inferioară „B” în locaşul specific „A8” (Fig.1), 
împingând ştiftul metalic până ce se aude clicul de cuplare. Repetaţi aceeaşi operaţiune pentru ambele 
picioare. 
2. În acest punct, introduceţi structura centrală de susţinere „C” în locaşurile „A7” de pe ambele picioare, 
împingând ştiftul metalic până ce se aude clicul de cuplare (Fig.2-3).  
3. Prindeţi cadrul „D2” şi rotiţi-i partea superioară la 90° (Fig.4). Repetaţi aceeaşi operaţiune pentru baza 
pătuţului  „D4” (Fig.5). 
4. Treceţi barele de ghidaj laterale de susţinere „E” prin deschiderile „D1.4”, pe ambele laturi ale pătuţului 
(Fig.6), până când ajung în mecanismele de prindere „D10”, asigurându-vă că aţi auzit clicul aferent 
instalării corecte (Fig.7). 
5. Închideţi fermoarele anterioare verticale „D1.1” (Fig.8) şi la sfârşit, fermoarul superior perimetral 
„D1.2” (Fig.9). 
6. Închideţi capsele „D5” din colţurile anterioare superioare şi din zonele frontale şi posterioare ale bazei 
pătuţului (Fig.10-11-12). 
7. Fixaţi structura pătuţului „D” de picioarele „A”, introducând barele de ghidaj „E” în suporturile „A9” 
situate pe ambele picioare (Fig.13), până ce auziţi clicul aferent cuplării. Asiguraţi-vă că poziţionaţi 
structura D astfel încât panoul anterior pliabil să fie orientat în aceeaşi direcţie ca picioarele telescopice 
„A5”. 
8. Introduceţi salteaua „G” în structura leagănului „D”, asigurându-vă că orientaţi suprafaţa din plasă în 
sus (Fig.14). Asiguraţi-vă că aşezaţi salteaua până la capăt, pe opritorul „D7” (Fig.14A). 
9. Blocaţi cele 4 roţi „A6” ale pătuţului, coborând manetele de acţionare a frânelor (Fig.15). În acest 
moment, pătuţul este gata de utilizare.  
REGLAREA ÎNĂLŢIMII PĂTUŢULUI  
10. Înălţimea pătuţului poate fi reglată în 11 poziţii. Pentru a regla înălţimea, apăsaţi pe butoanele „A1” 
situate pe picioarele „A” şi ridicaţi sau coborâţi structura „D” până la poziţia dorită (Fig.16). Eliberaţi după 
ce aţi auzit clicul aferent cuplării corecte. 
11. Baza pătuţului poate fi înclinată uşor, reglând cele 2 picioare la înălţimi diferite (Fig.17). 
AVERTISMENT: Este permisă înclinarea pătuţului la o diferenţă maximă de 4 poziţii între un picior şi 
altul (exemplu: piciorul drept în poziţia 5 şi piciorul stâng în poziţia 1, Fig.18).  

AVERTISMENT: Capul bebeluşului trebuie să fie poziţionat pe partea mai ridicată (fig.19). 
AVERTISMENT: Nu se pot selecta înălţimi diferite pe cele două laturi ale pătuţului atunci când se utilizează 
configuraţia rabatabilă.  
ACTIVAREA FUNCŢIEI DE RABATARE 
12. Funcţia de rabatare se poate activa apăsând pe butoanele „A2” situate pe picioarele „A” (Fig.20). 
Pentru a dezactiva funcţia, readuceţi butoanele „A2” în poziţia originală, împingându-le în sus. 
AVERTISMENT: Atunci când pătuţul a fost utilizat anterior în „modul Co-Sleeping (Fixare pe pat)”, 
asiguraţi-vă că aţi repoziţionat panoul lateral în poziţia de închidere, verificându-i cuplarea corectă. 
AVERTISMENT: Amintiţi-vă întotdeauna să dezactivaţi configuraţia rabatabilă când doriţi să utilizaţi 
produsul în „Modul co-sleeping (fixare pe pat)” sau în cazul în care nu este posibilă supravegherea de 
către un adult. 



AVERTISMENT: Nu se pot selecta înălţimi diferite pe cele două laturi ale pătuţului atunci când se utilizează 
configuraţia rabatabilă. 
MODUL CO-SLEEPING (FIXARE PE PAT) 
Pătuţul poate fi prins de patul părinţilor (modul co-sleeping).  
ATENŢIE – IMPORTANT PENTRU SIGURANŢA BEBELUŞULUI DUMNEAVOASTRĂ: Acest mod este permis 
numai cu tipurile de pat care permit respectarea tuturor condiţiilor descrise în acest paragraf. 
În special, panoul pătuţului trebuie să fie întotdeauna apropiat de salteaua părinţilor, iar salteaua 
părinţilor trebuie să fie aliniată (sau maxim mai înaltă) faţă de înălţimea panoului de reţinere a pătuţului 
(fig.21). În plus, pătuţul trebuie să poată fi fixat de structura patului părinţilor sau de suportul saltelei 
(reţea sau stinghii). 
AVERTISMENT: Verificaţi ca structura pătuţului în modul co-sleeping să nu interfereze cu patul părinţilor. 
AVERTISMENT: În timpul utilizării, asiguraţi-vă ca lenjeria de pat, păturile etc. că nu invadeze spaţiul 
pătuţului. 
1. Coborâţi panoul pătuţului apăsând pe butonul „D9” şi ţinându-l până la capătul cursei (Fig.22). 
AVERTISMENT: Utilizaţi pătuţul cu panoul coborât numai în modul co-sleeping. 
2. Apropiaţi pătuţul de patul părinţilor şi verificaţi-i înălţimea faţă de salteaua părinţilor (Fig.23). 
AVERTISMENT: Înălţimea saltelei părinţilor trebuie să fie întotdeauna mai mare sau egală cu cea a 
panoului lateral de reţinere a pătuţului. Dacă nu este, utilizaţi sistemul de reglare pentru a-l aduce în 
această poziţie pe ambele laturi.  
AVERTISMENT: În modul co-sleeping, cele 2 picioare ale pătuţului trebuie să fie întotdeauna reglate la 
aceeaşi înălţime. 
3. Pentru a fixa pătuţul de patul părinţilor (modul co-sleeping), utilizaţi cele două curele „F” furnizate 
împreună cu pătuţul.  
4. Eliberaţi cu grijă cataramele „D6” şi „D7” împingându-le uşor în sus şi apoi trageţi-le (Fig.24). 
5. Cuplaţi cataramele gri „F2” cu cataramele „D6” situate în partea posterioară a bazei pătuţului „D4” 
(Fig.25). 
6. Apoi cuplaţi cataramele roşii „F1” cu cataramele „D7” situate în partea anterioară a bazei pătuţului 
„D4” (Fig.26).  
7. Ulterior, treceţi de sus în jos curelele în jurul structurii patului părinţilor (Fig.27) şi cuplaţi cataramele 
gri „F3” pentru a forma o buclă (Fig.28). Asiguraţi-vă că efectuaţi operaţiunea pe ambele laturi. Pentru o 
instalare mai facilă, în timpul cuplării cataramelor, se recomandă să ţineţi pătuţul la o mică distanţă de 
patul părinţilor. 

8. În acest moment, apropiaţi complet pătuţul de patul părinţilor şi strângeţi bucla trăgând de curele 
(Fig.29). Efectuaţi operaţiunea mai întâi pe o parte şi apoi pe cealaltă, ajustând curelele până când 
pătuţul ajunge în contact cu salteaua părinţilor.  
AVERTISMENT: Înainte de fiecare utilizare, verificaţi ca între salteaua părinţilor şi panoul pătuţului să nu 
existe spaţiu. În caz contrar, trageţi curelele până ce se restabileşte condiţia permisă. Verificaţi ca panoul 
să poată fi coborât şi ridicat la loc, pe întreaga sa cursă. 
9. Blocaţi roţile pătuţului. 
Dacă în timpul operaţiunilor de fixare a pătuţului de patul părinţilor, nu se pot introduce picioarele 
pătuţului sub patul părinţilor, pătuţului poate fi oricum fixat respectând operaţiunile descrise la punctele 
precedente, retrăgând în plus picioarele telescopice „A5” în timpul apropierii pătuţului de pat. 
Pentru a activa retragerea, va fi suficient să împingeţi pătuţul către pat, astfel încât să se activeze 
butoanele de deblocare „A4” (Fig.30), picioarele astfel retrăgându-se cu cât este necesar pentru ca 
pătuţul să fie instalat corect. 
10. Pentru a închide la loc panoul lateral, va fi suficient să îl ridicaţi, ţinându-l de partea centrală (Fig.31). 
Verificaţi întotdeauna fixarea corectă a acestuia. 
AVERTISMENT: De fiecare dată când panoul lateral este coborât, verificaţi ca poziţia aferentă faţă de 
salteaua părinţilor să fie aceeaşi ca cea ilustrată la paragrafele anterioare. 



AVERTISMENT: Nu utilizaţi niciodată configuraţia rabatabilă simultan cu „modul Co-Sleeping (Fixare pe 
pat)”. 
AVERTISMENT: Utilizarea produsului este permisă numai cu paturi şi/sau saltele cu laturile plate. Este 
interzisă utilizarea cu paturi şi/sau saltele rotunde, saltele cu apă. 
AVERTISMENT: Când produsul este utilizat în „modul Co-Sleeping (Fixare pe pat)”, trebuie să fie montat 
întotdeauna în dreptul laturii lungi de acces la pat. NU instalaţi produsul pe picioarele sau la capul 
patului. 
RECOMANDĂRI DE ÎNTREȚINERE 
Pătuţul şi salteaua dispun de o husă din material textil rezistent, complet detaşabilă şi lavabilă. 
Pentru a o detaşa, efectuaţi procedura explicată în paragraful „ÎNDEPĂRTAREA HUSEI”. 
AVERTISMENT: Operaţiunile de îndepărtare şi aplicare a husei pot dura câteva minute şi trebuie 
efectuate de un adult. 
Verificaţi periodic starea de uzură a produsului şi dacă există eventuale rupturi. În cazul deteriorării, nu-
l utilizaţi şi nu-l lăsaţi la îndemâna copiilor. 
Pentru spălarea materialelor textile, respectaţi cu stricteţe instrucţiunile indicate pe etichetă. 
Pentru curăţare, nu folosiţi solvenţi, produse abrazive sau prea agresive. 

Spălați manual în apă rece 
Nu folosiți înălbitori 
Nu uscați mecanic 
Nu călcați 
Nu curățați chimic 

După fiecare spălare, verificați starea de rezistență a materialului textil și a cusăturilor. 
AVERTISMENT: În timpul operaţiunii de îndepărtare şi/sau aplicare, manevraţi cu grijă partea textilă, 
pentru a evita ruperile sau deteriorările accidentale. 
AVERTISMENT: Partea din material textil a panoului pliabil nu este detaşabilă. Nu deschideţi fermoarul. 

ARANJAREA PATULUI 
Pătuţul poate fi detaşat de patul părinţilor pentru a facilita aranjarea zilnică a patului. Pentru aceasta, va 
fi suficient să decuplaţi cataramele gri situate sub husa din material textil. 
Pentru a fixa din nou pătuţul de patul părinţilor, trageţi din nou curelele pentru a garanta că pătuţul este 
prins bine şi corect de patul părinţilor. Asiguraţi-vă că sunt respectate toate punctele descrise anterior la 
paragraful „Modul co-sleeping (fixare pe pat)”. 
ÎNDEPĂRTAREA HUSEI 
1. Scoateţi salteaua. 
2. Decuplaţi structura „D” de pe picioarele „A” apăsând pe butoanele „A9.1” şi trăgând-o în sus (Fig.32) 
3. Deschideţi cele 3 fermoare „D1.1” şi „D1.2” de pe materialul textil. 
4. Desfaceţi capsele de fixare „D1.3”. 
5. Îndepărtaţi barele de ghidaj laterale de susţinere „E” împingând clapele specifice (Fig.33) şi operând 
ştifturile din sistemele de prindere superioare pentru a le scoate de pe materialul textil. 
6. Acum materialul textil poate fi îndepărtat. 
DEMONTAREA PĂTUŢULUI 
Pătuţul poate fi demontat complet, pentru a-l pune în geanta furnizată cu produsul. Pentru a finaliza 
demontarea pătuţului după îndepărtarea husei, eliminaţi traversa inferioară „B” şi structura centrală de 
susţinere „C”, repetând operaţiunile descrise în paragraful „MONTAREA PĂTUŢULUI”.  
GARANȚIE 
Produsul este garantat împotriva oricărui defect de conformitate în condiții normale de utilizare conform 
specificațiilor din instrucțiunile de utilizare. Astfel, garanția nu se va aplica în cazul daunelor provocate de 
utilizarea necorespunzătoare, uzură sau evenimente accidentale. Pentru durata garanției cu privire la 
defectele de conformitate, consultați prevederile specifice din legislația națională aplicabilă în țara de 
achiziție, dacă sunt prevăzute. 
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