INSTRUKCJA OBSŁUGI PODWIESZENIA DO KOJCA 100CMX100CM
WAŻNE! ZACHOWAĆ DO POŹNIEJSZEGO STOSOWANIA!
PROSZĘ PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU.
INSTRUKCJA MONTAŻU

1) Zamontuj rurki wzmacniające w otwory w podwieszeniu.
2) Wyjmij materac z kojca.
3) Zamontuj podwieszenie do boków kojca używając zaczepów i włóż materac.
OSTRZEŻENIA
Nie używać w łóżku więcej niż jednego materaca.
Nie pozostawiaj dziecka bez opieki
Jeżeli używany jest nie oryginalny materac należy pamiętać o tym, aby szczelina między
materacem a bokami i szczytami nie przekraczała 30mm oraz aby grubość materaca była tak
dobrana, aby wewnętrzna wysokość (mierzona od górnej płaszczyzny materaca do krawędzi
ramy łóżka) wynosiła co najmniej 500mm w najniższym położeniu dna i co najmniej 200mm
w najwyższym położeniu dna łóżeczka.
Produkt przeznaczony jest dla jednego dziecka.
Nie używaj podwieszenia gdy dziecko zacznie samodzielnie siadać lub masa dziecka
przekracza 9kg.
Jeżeli chcesz używać najniższego poziomu łóżka, zdemontuj całkowicie drugą warstwę,
pamiętaj o usunięciu wsporników.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Do czyszczenia tkanin używaj delikatnych środków piorących.
Pierz ręcznie w temperaturze 30 stopni C
Nie pierz tapicerki w pralce, nie wybielaj, nie susz mechanicznie.
Nie używać produktu, jeżeli jakikolwiek jego element jest uszkodzony, rozdarty lub brakuje
elementu, używać tylko elementów dopuszczonych przez producenta.
Okresowo sprawdzaj czy wszystkie elementy produktu są sprawne i bezpieczne
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OPERATIONAL MANUAL FOR BABY SECOND LAYER ON PLAYPEN
100CMX100CM
IMPORTANT! PLEASE KEEP FOR FUTURE REFERENCE!
PLEASE READ THE INSTRUCTIONS BELOW CAREFULLY.
ASSEMBLY INSTRUCTION

1) Install reinforcing tube inside the hole on second layer.
2) Take the mattress out of the bed.
3) Install second layer and place the mattress inside the bed.
WARNINGS!
Do not use more than one mattress in the bed.
Do not leave your child unattended. .
When you use other mattress than the original one, make sure that the gap between
mattress and bed sides is smaller than 30mm and that the mattress thickness leaves a space
inside (measured from the upper surface of the mattress to the bed frame edge) at least 500
mm with the mattress on its lowest level and at least 200 mm on the upper level.
The product is intended for one child only.
Do not use this product when your child is old enough to sit up.
Recommended maximum weight is 9kds.
To use the lowest level of mattress, disassembly the second level with all supports.
CLEANING AND MAINTENANCED
For cleaning fabrics use delicate detergent only, wahs.in water 30°C.
Do not wash the upholstery in the machine, do not bleach, not dry in the dryer not u
Do not use the product if any parts are broken, torn or missing and use only spare parts
approved by the manufacturer.
Periodically check technical condition of your product.
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