
    PĂTUȚ COPII
    Instrucțiuni de montare și de folosire

Pătuț copii, este un produs din lemn masiv (fag). 
Produsul este finisat și lăcuit natur.

Garanția este valabilă numai dacă se folosește conform instrucțiunilor!

Dimensiunea saltelei este : 60 x120 cm.

IMPORTANT. 
Păstrați pentru referințe viitoare.



1 buc. 8 buc.

8 buc.

4 buc.

4 buc.

Conținutul pachetului :
Vă rugăm să verificați dacă aveți toate elementele de mai jos în pachet:
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AVERTISMENT:

Aveþi în vedere  riscul de foc deschis ºi alte surse de cãldurã puternicã, cum ar fi radiator electric, ºemineu cu gaze etc. din imediata vecinãtate 
a pãtuþului. Nu utilizaþi pãtuþul dacã vreuna din pãrþi este stricatã, ruptã sau lipseºte ºi utilizaþi numai piese de schimb agreatã de cãtre 
producãtor. Nu lãsaþi nimic în pãtuþ ºi nu puneþi pãtuþul aproape de alt produs care ar putea provoca prinderea piciorului sau care ar putea 
prezenta pericol de sufocare sau strangulare, ex. sfori, ºireturi, cordoane de jaluzele sau perdele etc.Nu utilizaþi mai mult de o saltea în pãtuþ.

MENÞIUNI:

Pãtuþul este gata de a fi folosit doar în momentul în care mecanismele de blocare sunt activate iar utilizatorul trebuie sã ferifice cã aceste 
mecanisme trebuie sã fie pe deplin funcþionale înaintea utilizãrii pãtuþului. Distanþa de la saltea la rama superioara a cadrului pãtuþului sã fie 
de cel puþin 500 mm. în poziþia cea mai de jos a bazei pãtuþului ºi de 200 mm., în poziþia cea mai înaltã a bazei pãtuþului. ªuruburile utilizate la 
asamblare trebuie sã fie foarte bine strãnse ºi verificate în mod frecvent ºi strãnse din nou dacã este necesar. Sã nu utilizaþi pãtuþul pentru 
copii în cazul în care copilul este suficient de mare pentru a se cãþãra afarã din pãtuþi, pentru a se prevenii acceidentãrile.
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