
79073 Patut Chicco Good Night 

Avertizari: 

• IMPORTANT: pastrati instructiunile pentru o consultare viitoare – cititi cu atentie – siguranta copilului dvs 

poate fi afectata daca nu respectati instructiunile intocmai. 

• Atentionari – pentru a elimina pericolul de sufocare  inlaturati ambalajele de plastic inainte de utilizarea 

produsului si distrugeti-le sau depozitati-le la loc sigur. Nu le lasati la indemana copiilor. 

Avertizari: 

Avertismente generale: 

Toate operatiile de deschidere/ajustare a patutului ,de asemenea instalarea accesoriilor trebuiesc facute numai 

de catre un adult. 

Perioada de varsta recomandata pt. folosirea acestui produs este intre 0 luni si 4 ani. 

Nu inchideti patutul cand copilul se afla in el. 

Inainte de folosire,asigurati-va ca cele patru laturi ale patutului sa fie blocate,si ca sistemul de deschidere al 

patutului sa fie  blocat in pozitia “deschis”,asa cum arata in instructiunile de folosire. 

Nu prindeti de patut accesorii,decat cele aprobate de producator. 

Atentie: Nu folositi produsul daca vreuna dintre  componentele acestuia este avariata sau lipseste. 

Atentie: Cand nu este utilizat,produsul nu trebuie lasat la indemana copiilor. 

Atentie: Nu mutati produsul cand copilul este in el! 

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

Nu lasati alti copii sa se joace nesupravegheati in apropierea patutului. 

Nu lasati niciodata patutul pe o suprafata inclinata cand copilul este in el. 

Nu asezati patutul langa perete sau alte obstacole care ar putea pune in pericol siguranta copilului. 

Nu lasati inauntru obiecte care ar putea constitui o baza pe care copilul sa se poata urca si sa iasa afara din pat. 

Nu lasati inauntru obiecte pentru a preveni riscul sufocarii sau al strangularii. 

Nu asezati patutul in apropierea perdelelor, draperiilor, jaluzelelor sau altor obiecte ce pot prezenta riscuri de 

sufocare sau strangulare.Pentru a preveni riscul strangularii nu lasati la indema copiilor obiecte cu corzi sau 

snururi ce pot  prezenta pericol. 

ATENTIE: Pt prevenirea riscului de incendii, nu amplasati patul langa ventilatoare, surse de incalzire electrice sau 

cu gaz, sau alte surse de caldura. 

Daca doriti sa folositi o salteluta suplimentara , inaltimea interioara a patutului (masurand de la suprafata saltelei 

suplimentare pana la marginea de sus a lateralelor de pat) trebuie sa ramana de cel putin 500 mm!  

 

Atentie: Dimensiunile saltelutei suplimentare trebuie sa fie intre minim 115 cm lungime si 58 cm latime si  maxim 

118 cm lungime si  61cm latime . Grosimea unei eventuale saltelute suplimentare nu trebuie sa depaseasca 10 

cm ! Nu utilizati saltele cu apa la acest produs! 

 



Expunerea indelungata in lumina directa a soarelui poate duce la decolorarea materialului textil.Dupa expunerea 

directa in lumina soarelui,asteptati cateva minute inainte de a aseza copilul in pat. 

Nu utilizati mai mult de o salteluta in patut. 

In cazul in care copilul reuseste sa escaladeze patul , nu-l mai utilizati. 

Curatarea si intretinerea 

Acest produs necesita o curatare periodica. 

Curatarea si intretinerea acestui produs trebuiesc indeplinite numai de catre un adult.Partea textila nu este 

detasabila :curatati partea textila cu un burete umed si detergent neutru. 

Curatati periodic partile din plastic ale patutului cu o carpa umeda. 

Uscati intotdeauna partile metalice pentru a impiedica formarea ruginei. 

Verificati periodic patutul sa nu prezinte  eventualele deteriorari situatie in care nu-l mai utilizati. 

Partea textila a patutului nu se poate inlatura. Necesita curatare cu o carpa umeda si un detergent neutru. 

 

Instructiuni utilizare 

Componente patut: 

• Patut (diagrama 5) 

• Saltea (diagrama 5) 

• Geanta transport (diagrama 12) 

 

Deschiderea patutului : 

• 1. Scoateti patul pliant din geanta si asezati-l in pozitie verticala pe podea (cu colturile patului in sus, ca 

in fig. din pliant) si desprindeti salteluta care-l inconjoara din ariciul cu  ajutorul caruia este fixata (fig.1). 

• 2. Deschideti patul pliant prinzand de ambele laterale mici si tragand in afara si sus pana cand acestea 

sunt blocate in pozitia corecta (fig.2).Auzirea unui click va indica dechiderea corecta a produsului. 

• 3. Repetati procedura de mai sus si pentru celelalte doua laturi.(fig.3). 

• Atentie: Pentru a bloca cu mai multa usurinta produsul in pozitia „deschis” ,asigurati-va ca picioarele 

patutului sa fie cat mai apropiate. 

• 4. Asigurati-va ca toate cele 4 laterale ale patului sunt bine fixate pe pozitii, exercitand o presiune 

usoara, in jos, pe centrul fiecareia din lateralele patului. Apasati apoi in jos lateralele inferioare, intai pe 

cele cu laturi mai lungi si apoi pe cele mai scurte. Auzirea unui click va indica inchiderea corecta a 

produsului. (fig4) 

• 5. Pe fundul patului se afla un sistem de siguranta  care se blocheaza apasand pe el pana cand se aude 

un „clic”. Baza patului ar trebui sa fie acum complet intinsa ( fig 4B). Acest mecanism de siguranta 

impiedica plierea accidentala a patului si nu poate fi actionat atata timp cat copilul se afla in interiorul 

patutului. 

• 6. Asezati salteluta pe fundul patului, fixand-o cu ajutorul centurilor cu arici. (fig 6A-6B) 

• Atentie: Nu lasati niciun obiect in patut si nu asezati patutul langa alte obiecte, deoarece ar putea 

reprezenta un mijloc de sprijin pt piciorul copilului sau pericol de strangulare/sufocare (ex; sfori, 

cuverturi, perdele). Patutul dispune de o plasa transparenta pe ambele laturi mari ale acestuia (fig 5) 

 

Inchiderea patutului : 

• 7 . Indepartati salteluta.(fig 7) Deblocati al doilea sistem de siguranta,rasucind si tragand in sus ( in jur 

de 15 cm)maneta situata pe centrul patului(fig 8) 

• 8. Tineti cu o mana manerul central ridicat, iar cu cealalta apasati pe butoanele aflate in exterior, in 



partea centrala a celor 2 laterale mai lungi (fig.9). Ridicati usor lateralele mari pt a debloca sistemul de 

siguranta, apoi pliati-le in jos. 

• 9. Repetati procedura de mai sus pentru laturile mici. 

• Atentie: Daca in timpul procedurii de inchidere,lateralele inferioare mai lungi raman  blocate in pozitia 

„deschis”,este necesara deblocarea manuala asa cum arata in instructiuni 

• ATENTIE: Asigurati-va ca bebelusul sa se afle la o distanta de siguranta in timpul acestei operatiuni si 

aveti grija la partile mobile ale tubulaturii. 

• Cand operatiunea a fost terminata,asezati patutul intr-o pozitie verticala, ridicandu-l cu ajutorul manerului 

central. 

• 10. Trageti de manerul central in sus,pentru a plia cele patru picioare.(fig.10) 

• 11. Infasurati salteluta in jurul patutul ,si fixati-o cu ajutorul ariciului.(fig.11) 

• 12. Asezati patutul in geanta (fig.12).Patutul poate fi acum transportat. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


