Protectie patut Summer Infant
12131-12201
Va rugam sa cititi urmatoarele instructiuni si avertismente cu atentie.
Pastrati aceste instructiuni pentru a le putea consulta ulterior.
Pentru copii cu varsta cuprinsa intre 18 luni si 5 ani.
Va multumim pentru ca ati achizitionat acest produs marca Summer Infant. Aceasta protectie pentru patut este usor de instalat si vine
gata montata in cutie. Protectia ofera parintilor confort si siguranta stiind ca este evitat pericolul caderii din pat a copilului.
AVERTISMENT:
Nu folositi niciodata fara dispozitivele de fixare bine prinse pe pat sau/si saltea.
Ar trebui folosit doar cand copilul poate sa se urce si sa coboare din pat fara ajutor.
Indeplineste normele BS 7972:2001
Potrivita pentru saltele de minim 30 cm grosime, cu lungimea intre 173-214 cm.
Pentru a preveni riscul strangularii este necesar sa va asigurati ca atunci cand protectia este fixata pe pozitie exista o distanta de
minim 250 mm intre fiecare capat al patutului si capatul corespondent al protectiei.
Odata fixata, protectia trebuie verificata pentru a va asigura ca este bine prinsa si sigura.
A nu se folosi pentru paturi mai inalte de 60 cm
Produsul nu este destinat folosirii de catre batrani sau persoane infirme.
Folositi doar pentru copii care nu mai folosesc patutul. Nu folositi niciodata pe un patut sau in locul acestuia pentru ca nu poate
asigura acelasi nivel de siguranta.
Verificati periodic protectia pentru a va asigura ca este in regula si pentru siguranta dispozitivelor de fixare.
Nu folositi niciodata in patuturi pentru copii, paturi cu apa sau cu saltea gonflabila. Folositi doar pentru paturi de adult cu saltea si
platforma.
Pericolul de imobilizare: Pot exista raniri grave sau deces daca protectia este folosita fara husa textile. Nu folositi niciodata protectia
fara husa care acopera rama de metal.
Nu mai folositi produsul daca este rupt, defectat sau lipsesc componente.
Observatie: Verificati periodic protectia pentru patut pentru a va asigura ca este bine fixata pe pozitie.
Folositi doar componentele de inlocuire aprobate, disponibile la importator.
Montare:
1.Introduceti tuburile de conectare de jos, sus si din mijloc in fiecare capat.
Observatie: Tuburile de conectare de sus si de jos au pini de fiecare parte, iar acestia intra in rama pentru fixare. Tubul din mijloc nu
are pini.
2.Plasati husa textila pe rama.
3.Trageti fermoarul husei pentru a fixa.
4.Deschideti piciorusele suport pana cand dispozitivul se fixeaza.
5.Cu butonul aflat spre interior, introduceti piciorusul suport prin bucla materialului la capatul fermoarului si in rama pana cand se
fixeaza. Inserati piciorusul suport la celalalat capat si prindeti clapa cu scai pentru a acoperi.
6.Protectia se potriveste pe saltele duble sau mari. Conectati dispozitivele de prindere pentru saltea pe dispozitivul de conectare in 3
puncte pe ambele parti apasandu-le pentru a fixa.
Observatie: Orientati dispozitivul de fixare pentru saltea cu crestatura in jos.
7.Atasati centura dispozitivului de fixare in 3 puncte (cu crestatura in jos)
8.Luati salteaua de pe pat
9.Pozitionati protectia asamblata pe platforma. In timp ce tineti dispozitivul de fixare din coltul de jos al protectiei, trageti centura
suficient de tare pana cand ajunge langa platforma. Repetati la cealalalta parte.
10.Puneti inapoi salteaua. Trageti centura pentru a strange langa saltea.
Observatie: Apasati dispozitivul de fixare in jos cand centura este stransa pentru a o fix ape pozitie. Rulati (indoiti) centura prea lunga
si puneti-o sub saltea.
11.Asigurati-va ca protectia este pozitionata pe centrul saltelei. Masurati sa fie cel putin 250 mm intre capetele protectiei si tablia
patului.
Pentru a conecta 2 protectii in vederea crearii unei protectii duble
1.Scoateti dispozitivul de conectare in 3 puncte de pe dispozitivul de fixare pe saltea, apasand putonul cu un creion sau o surubelnita.
2.Rotiti dispozitivul de prindere in 3 puncte si prindeti 2 protectii simple sub saltea.
3.Urmati pasii 7 si 8 pentru a finaliza instalarea dublei protectii.
Important: Pentru a preveni pericolul blocarii, asigurati-va ca nu exista spatiu intre protectie si saltea. Usoara deformare a saltelei
este acceptabila. Consultati diagrama de la pagina 4.
Pentru a plia protectia: Trageti in sus dispozitivele de blocare aflate intr-o parte a piciorusului suport din fata a protectiei; procedati
la fel in cealalalta parte pentru a plia.
Desfacerea protectiei pentru a o indeparta: Apasati dispozitivul de prindere in sus pe piciorusul suport in timp ce trageti protectia de
langa saltea. Repetati la celalalt capat.
ATENTIE: Nu impingeti dispozitivul in jos.
Curatare: Stergeti cu un burete umed, folosind detergent slab si apa rece. Clatiti si intindeti pentru a usca. Nu scoateti husa de pe
rama.
Pentru imagini ajutatoare in vederea montarii, va rugam sa consultati manualul original, aflat in cutie.
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