Siguranta si recomandari:
Va rugam sa luati la cunostinta urmatoarele informatii inainte de a folosi patutul.

IMPORTANT! Pastrati aceste instructiuni pentru a le putea folosi ulterior. Cititi cu atentie instructiunile si informatiile de mai jos.
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.

AVERTISMENTE!
Nerespectarea 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.
In cazul in care lasati copilul nesupravegheat in patut asigurati-va de fiecare data ca partile detasabile sunt inchise.
AVERTISMENT! Asigurati-va ca patutul este complet asamblat si stabil 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
Verificati periodic produsul a descoperi eventualele componente defecte, pierdute sau lipsa, sau margini ascutite. Toate garniturile de
montare trebuie sa fie mereu stranse corespunzator.
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.
Nu lasati copiii in preajma patutului pe durata asamblarii.
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.
Nu permiteti copiilor sa se catere in patut. Produsul nu mai trebuie folosit in momentul in care copilul este suficient de mare pentru a se
catara afara din acesta.
Asamblarea trebuie sa fie facuta de catre un adult.
Grosimea saltelei trebuie sa fie astfel incat inaltimea interioara (distanta de la saltea la rama superioara a cadrului patutului) sa fie de cel
putin 500mm, in pozitia cea mai de jos a bazei patutului si de 200mm in pozitia cea mai inalta a bazei patutului.
Lungimea si latimea saltelei trebuie sa fie astfel incat distanta dintre saltea, partile laterale si capetele patutului sa nu depaseasca 30 mm.
Suruburile utilizate la asamblare trebuie sa fie foarte bine stranse si verificate in mod frecvent si stranse din nou daca este necesar

