Patut pliant Nuna Sena
Va multumim ca ati ales Nuna!

Siguranta si recomandari:
Va rugam sa luati la cunostinta urmatoarele informatii inainte de a folosi patutul Nuna
Siguranta este foarte importanta pentru noi si puteti fi sigur ca produsele noastre sunt in conformitate cu standardele
relevante si ca au fost testate in diverse laboratoare.
Patutul pliant Nuna este un produs patentat care este in conformitate cu standardul European BS EN716:2008.
Patutul Nuna a fost testat in laboratoarele LNE Laboratoire National d’Essais si a trecut toate testele.
Daca aveti intrebari sau comentarii privitoare la patutul pliant Nuna, va stam la dispozitie pe site-ul official nuna.eu sau la
datele de contact ale importatorului.

IMPORTANT! Pastrati aceste instructiuni pentru a le putea folosi ulterior. Cititi cu atentie.
Cititi cu atentie aceste instructiuni inainte de a folosi produsul si pastrati-le pentru a le putea folosi ulterior. Siguranta
copilului dumneavoastra poate fi afectata daca nu urmati aceste instructiuni.
Acest patut este destinat copiilor de la nastere pana la 86 cm si 15 kg.
Nu mai folositi produsul cand copilul poate sa se catere si sa iasa din el.

AVERTISMENTE!
Neurmarea acestor avertismente si instructiuni poate duce la ranire grava sau deces.
AVERTISMENT! Nu lasati niciodata copilul nesupravegheat. Intotdeauna copilul trebuie supravegheat de catre un
adult.
AVERTISMENT! Asigurati-va ca patutul este complet deschis si ca mecanismul de blocare este fixat inainte de a pune
copilul in patut.
Nu mutati pautul in timp ce copilul se afla in acesta.
AVERTISMENT! Nu plasati patutul in apropiere de foc deschis sau alte surse de caldura cum ar fi calorifere, radiatoare
etc
Inainte de fiecare folosire verificati produsul pentru a descoperi eventualele componente defecte, pierdute sau lipsa, sau
margini ascutite. Toate garniturile de montare trebuie sa fie mereu stranse corespunzator. Aveti mereu grija ca niciun
surub sa nu fie slabit deoarece copilul s-ar putea agata (sfori, lantisoare, panglici), ceea ce ar reprezenta risc de
strangulare.
AVERTISMENT! Nu folositi patutul daca anumite parti sunt rupte, defecte sau lipsesc. Reparati patutul folosind doar
componente aprobate de catre producator.
Folositi doar accesoriile aprobate de catre producator.
Nu puneti in patut nimic ce ar putea ajuta copilul sa se catere si sa iasa din patut, sau alte articole care ar putea prezenta
risc de sufocare sau strangulare.
Nu plasati patutul in apropiere de alte produse care ar putea reprezenta un loc de sprijin pentru picior sau ar prezenta
pericol de sufocare sau strangulare (exemplu: sfori, cabluri, cordoane)
Folositi mereu produsul pe o suprafata plata, la nivelul podelei.
AVERTISMENT! Nu folositi tarcul fara baza patutului.
Nu lasati copiii in preajma patutului pe durata asamblarii si plierii. Cand este pliat, depozati patutul departe de copii.
Nu permiteti copiilor sa sej oace nesupravegheati in apropierea patutului.
AVERTISMENT! A nu se folosi produsul pe o durata mai lunga decat cea indicata in manual. Nu mai folositi patutul cand
copilul atinge o inaltime de 86 cm si cantareste mai mult de 15 kg sau poate sa se catere si sa iasa singur din patut.
Din motive de siguranta, aceasta salteluta nu trebuie sa fie mai lunga de 91.5 cm si mai lata de 67.3 cm. Lungimea si
latimea trebuie sa fie astfel incat spatiul dintre saltea si margini sa nu depaseasca 30 mm. Grosimea saltelutei tarcului
trebuie sa fie astfel incat, inaltimea interioara (distanta dintre partea de sus a saltelei si marginea de sus a produsului) sa
fie de cel putin 500 mm in cea mai de jos pozitie a patutului (nivelul inferior) si de cel putin 200 mm in cea mai inalta
pozitie a patutului (nivelul superior).
O data ce copilul se poate ridica, salteluta patutului ar trebui folosita in pozitia inferioara.
AVERTISMENT! Nu folositi mai mult de o saltea in patut. Folositi doar salteluta furnizata de catre producator.
Nu permiteti copiilor sa se catere in patut sau sa se joace cu geanta de transport.

Avertismente privind cosul pentru copii (nivelul superior)
Cand un copil se poate ridica sau ingenunchia singur, cosul nu trebuie sa mai fie folosit pentru acest produs.
AVERTISMENT – Nu folositi mai mult de o saltea in cosul pt copii. Folositi doar salteluta furnizata.
Nu folositi etajul superior cand nu este atasat la cadranul patutului.
Nu permiteti copiilor sa se joace nesupravegheati in apropierea cosului pt copii.

Continutul cutiei
Patut 1a
Saltea 1b
Cos pt copii 1c
Geanta depozitare 1d
Elemente sustinere saltea 1e
Nu aveti nevoie de niciun instrument pentru montarea acestui patut.

Deschiderea patutului
Verificati sa aveti toate partile componente ale produsului inainte de folosire. Asamblarea trebuie facuta doar de catre
adulti.
1.Pentru a desface patutul, desfaceti ariciul de pe saltea si depliati.

2.Trageti capetele scurte ale patutului inspre exterior.

3.Apasati mijlocul in jos.

4.Puneti intotdeauna salteaua cu partea moale in sus. Puneti salteluta in patut.

5.Atasati salteaua partii de jos a patutului introducand centurile de la colturi prin gauri. Prindeti ariciul.

6.Apasati elementele de prindere din cele patru colturi de dedesubtul saltelei in cele patru colturi ale partii de jos a
patutului.

Atasarea cosului pentru bebelusi / etajul superior
1.Scoateti salteaua din partea de jos a patutului

2.Asamblati elementele de sustinere ale saltelei

3.Introduceti ambele elemente de sustinere in partea de jos a saltelei. Observatie: Elementele de sustinere trebuie
folosite doar cand utilizati etajul superior al patutului.

4.Puneti etajul superior in patut.

, infasurand materialul pe marginile cadranului patutului.
Observatie: Logo-urile Nuna de pe cadranul patutului trebuie sa se alinieze cu cele de pe etajul intermediar.
5.Prindeti capsele pe cele patru parti ale patutului.

6.Prindeti centurile pe cele patru parti ale patutului. Centura prinsa de chinga lunga trebuie sa intre prin materialul textil,
pe patut, inainte de a fi fixate.

7.Puneti salteluta in partea de jos a etajului superior.

8.Atasati salteluta de cosulet prinzand centurile de la capete prin gauri. Fixati.

Plierea patutului
1.Scoateti salteluta din patut.

Scoateti elementele de sustinere de sub saltea.

2.Prindeti cureaua rosie din partea de jos a patutului si trageti de ea in sus.

3.Trageti capetele laolalta, inspre centru. Nu fortati.

Depozitarea patului pliant
1.Pentru a depozita patul, pliati-l. Acoperiti-l cu salteaua mare, fixati elementele de prindere.

2.Introduceti patutul cu salteaua si elementele de sustinere in geanta de depozitare.
3.Inchideti.

Ingrijire si curatare
Patul poate fi curatat cu un burete si detergent slab cu apa. Materialul nu este detasabil. Nu imbibati cu apa. Nu folositi
inalbitori sau detergetni duri. Patul trebuie sa fie complet uscat inainte de folosire sau depozitare. A nu se expune la
caldura sau soare.
Etajul superior si geanta de transport pot fi spalate in apa calduta, folosind un sapun slab. Lasati sa se usuce. NU
FOLOSITI INALBITORI.
Garantie si service:
Garantia este de 1 an de zile. Daca acest produs prezinta defecte in perioada de garantie va rugam sa contactati
magazinul de la care l-ati cumparat sau producatorul.
Perioada de garantie incepe la data achizitiei produsului si este valabila timp de un an. Aceasta permite repararea
produsului, dar nu schimbarea acestuia sau returnarea. Garantia nu va fi extinsa in cazul unor reparatii effectuate. Nuna
are dreptul sa imbunatateasca designul produselor sale fara a avea obligatia de a efectua modificari la produsele
produse anterior.
Garantia nu se va aplica in urmatoarele cazuri:
-Daca nu aveti dovada cumpararii produsului (factura, certificate de garantie).
-Daca deteriorarea este cauzata de conditii normale de utilizare (uzura in timp)
-Daca defectul rezutla dintr-un accident.
-Daca defectul rezulta din nerespectarea instructiunilor de asamblare, utilizare, ingrijire prezentate in manualul de
instructiuni.
-Daca defectul este cauzat de supraincarcare (greutate maxima suportata = 15 kg).
-Daca au fost facute reparatii de catre o terta parte.
-Daca defectul rezulta din folosirea unor componente si accesorii , altele decat Nuna.

Importator: SC SENSES SRL
Str Orastie nr 10, Cluj Napoca
0264256533 / www.bebebrands.ro
Email: office@bebebrands.ro

