Jolie – Patut pentru bebelusi Sophie
Manual de instructiuni
Va rugam sa pastrati acest manual pentru a-l putea consulta pe viitor.
Va rugam sa cititi in intregime acest manual inainte de a incepe asamblarea acestuia, pentru a evita orice risc de
accidentare.
Pentru a evita orice risc de sufocare, va rugam sa indepartati toate ambalajele de plastic inainte de folosirea
patutului. Pastrati toate ambalajele departe de copii.
Nu lasati copiii nesupravegheati
Asamblarea patutului

AVERTISMENTE:
Acest patut este destinat pentru folosirea de catre copii care nu se pot ridica singuri din patut.
Asamblati acest patut conform instructiunilor din acest manual
Nu schimbati modul de asamblare al componentelor sau modalitatea de folosire a acestui patut.
Inainte de folosire, asigurati-va ca aveti toate componentele, si ca acestea nu sunt deteriorate. Dupa asamblare,
asigurati-va ca toate suruburile sunt bine fixate, si ca nu exista nici o componenta ascutita care poate prezenta
un pericol pentru copii. Verificati toate zonele de imbinare.

Verificati periodic patutul si asigurati-va ca nici una dintre componente nu lipseste si ca nu prezinta semne de
deteriorare. In cazul in care a aparut vreo modificare la una dintre componente, nu mai folositi patutul.
Folositi intotdeauna componentele originale, daca aveti nevoie de o piesa de schimb, va rugam sa contactati
producatorul.
Nu folositi patutul fara baza pentru salteluta. Pozitia cea mai joasa este cea mai sigura pentru copii. De indata de
copilul se poate ridica in fundic, sau in picioare, folositi cea mai joasa pozitie pentru baza.
Distanta dintre salteluta si partea de sus a patutului trebuie sa fie de minim 50 cm cand baza este fixata in cea
mai joasa pozitie si de minim 20 cm, cand baza este fixata in cea mai inalta pozitie.
Dimensiunea recomandata a saltelutei este de 120 x 60 cm, iar distanta dintre salteluta si laterale nu trebuie sa
depaseasca 3 cm.
Nu folositi niciodata o salteluta second-hand.
Nu folositi 2 saltelute puse una deasupra celeilalte.
In cazul patuturilor dotate cu roti, acestea trebuie blocate intotdeauna atunci cand patutul este folosit
Nu lasati nici un obiect in patut in care bebelusul si-ar putea prinde piciorusele, sau care prezinta un pericol de
sufocare
Nu agatati nici un obiect de patut si nu rezemati nici un obiect de patut.
Nu plasati patutul aproape de o sursa puternica de caldura, cum ar fi caloriferele, radiatoarele electrice etc
Curatati patutul cu apa calduta si sapun. Nu folositi substante corozive sau toxice pentru curatare.
Patutul a fost construit in concordanta cu standardele EN 1130/1996
Detalii tehnice:
Lungime interioara: 120 cm
Latime interioara: 60 cm
Inatime pana la nivelul cel mai jos al saltelutei (fara salteluta): 18cm
Inaltime pana la nivelul cel mai ridicat al saltelutei (fara salteluta): 44 cm
Inaltime exterioara: 90 cm
Lungime exteriora: 124 cm
Latime exterioara: 67 cm
Dimensiune saltea necesara: 120 cm x 60 cm

