WICHTIG - FÜR SPÄTERE VERWENDUNG
AUFBEWAHREN - SORGFÄLTIG LESEN.
Ignorierung der Warnungen und Hinweise in der Gebrauchsanleitung können zu ernsten
Verletzungen und Todesfällen führen.

Achtung: Zur Vermeidung von Unffällen soll das Kinderbett für ein Kind nicht mehr
verwendet werden, wenn dieses Kind in der Lage ist, aus dem Kinderbett herauszuklettern.
Achtung: das Kinderbett nicht in die Nähe von offenen Feuern und anderen starken
Hitzequellen wie elektrischen Heizstrahlern, Gasöfen usw. stellen.
WARNUNG: Gegenstände, die als Fusshalt dienen könnten oder die eine Gefahr für
das Ersticken oder das Strangulieren darstellen, z.B. Schnüre, Vorhang-/Gardinenkordel usw.,
dürfen nicht im Kinderbett gelassen werden.
Achtung: das Kinderbett ist nicht zu verwenden, wenn ein Teil gebrochen, gerissen ist oder
vermisst wird. Alle Ersatzteile sind nur vom Händler zu beziehen.
Das Kinderbett erst dann verwenden, wenn die Montage vollkommen abgeschlossen ist.
Alle Montagebauteile sind immer korrekt zu befestigen und regelmässig zu prüfen,
wenn nötig, festzuziehen.
Die Schrauben dürfen nicht überdreht werden.
Achtung: Bei mangelhafter Montage besteht Gefahr für die Sicherheit.
Der Boden des Kinderbettes ist in der Höhe einstellbar. Die niedrigste Position ist die sicherste.
Diese Position sollte immer verwendet werden, sobald das Kind imstande ist, sich aufzurichten.
Die maximale Stärke der Matratze für dieses Kinderbett darf 100 mm nicht überschreiten.
Die maximale Matratzenstärke für dieses Kinderbett in der tiefsten Stellung
ist an der Kopf- und Fußseite angegeben.
Die maximale Matratzenstärke für dieses Kinderbett in der höchsten Stellung ist
durch eine Kerbe an dem äussersten Gitterpfosten angegeben.
Die Matratzenstaerke soll so sein, dass die innere Hoehe von der Matratzenoberflaeche bis zur oberen
Rahmenkante in der niedrigsten Position als Minimum 500 mm und in der hoechsten
Position 200 mm betraegt.
Achtung: Bitte nicht mehr als nur 1 Matratze im Kinderbett verwenden.
Bitte nur eine geeignete Matratze für das Kinderbett verwenden!
Die Länge und die Breite der Matratze sollten so sein, dass die Spalte zwischen der Matratze
und den Bettseiten und Bettfussteil und –kopfteil 30 mm nicht überschreiten.

Um unzulässige Öffnungsmaße zu vermeiden, sind alle Schlupfsprossen zu entfernen.
Bitte darauf achten, dass die Federn nach oben montiert werden.
Reinigung: mit einem im Wasser angefeuchteten Baumwolle-Lappen wischen.
Keine Poliermittel verwenden.

Entspricht den Anforderungen der Normen DIN EN 716-1:2017, EN 716-2:2017
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Keine Wassermatratze für dieses Kinderbett verwenden!

DŮLEŽITÉ – USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ
POTŘEBU – ČTĚTE POZORNĚ
Nedodržení těchto upozornění a pokynů k montáži by mohlo mít za následek vážné poranění
nebo smrt.

CZ

POZOR

Upozornění: Pokud je dítě schopno z postýlky vylézt, nesmí se již postýlka pro toto dítě používat!
Dávejte pozor na riziko otevřeného ohně nebo jiných zdrojů silného žáru v bezprostřední
blízkosti postýlky (elektrická topná tělesa, plynové krby atp.).
Upozornění: V postýlce nic nenechávejte ani ji neumisťujte poblíž jiného předmětu, který by pro
dítě mohl představovat oporu nebo nebezpečí udušení či uškrcení (např. motouzy,
žaluziové/záclonové šňůry atd.).
Postýlku nepoužívejte, je-li jakákoliv její část rozbitá, utržená, nebo chybí. Používejte výhradně
náhradní díly schválené výrobcem. Veškeré výměnné díly je nutné získat pouze od distributora.
Všechny montážní spoje je nutno správně utáhnout a pravidelně kontrolovat. V případě potřeby
je nutné montážní spoje dotáhnout.
Šrouby nadměrně neutahujte.
Rošt postýlky je nastavitelný. Nejbezpečnější je nejnižší poloha! Pokud se už dítě dokáže samo
posadit, je nutné rošt používat stále v této poloze.
Maximální tloušťka matrace určené pro tuto postýlku je 100 mm.
Značka na boku postýlky označuje maximální
tloušťku matrace, která se má v postýlce používat.
Tloušťka matrace má být taková, aby vnitřní výška (od povrchu matrace k hornímu okraji
rámu postýlky) byla v nejnižší poloze roštu postýlky nejméně 500 mm a v nejvyšší poloze roštu
postýlky nejméně 200 mm.
Upozornění: V postýlce nepoužívejte více než jednu matraci.
Do postýlky použijte vhodnou matraci! Délka a šířka matrace musí být taková, aby mezera mezi
matrací a stranami i čely postýlky nebyla větší než 30 mm.
V této postýlce nepoužívejte vodní matraci.

Čištění: Postýlku utírejte měkkým bavlněným hadříkem navlhčeným vodou.
Nepoužívejte abrazivní prostředky!

Splňuje požadavky norem EN 716-1:2017 a EN 716-2:2017.
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Kvůli zajištění správné velikosti otvoru je v případě potřeby možno vyjmout všechny
3 vyjímatelné boční tyče. Ujistěte se, že pružiny jsou připevněny k horní části.

