Инструкция за употреба
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Уважаеми Клиент!
Ако имате някакви забележки или въпроси относно закупения продукт,
моля, свържете се с нас: help@lionelo.com
ВНИМАНИЕ! МОНТАЖЪТ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПЪЛНИ ОТ ВЪЗРАСТЕН.
Неизпълнението на тези указания и инструкцията за монтаж може да доведе
до сериозно нараняване или смърт.
Производител:
BrandLine Group Sp. z o. o.
ul. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Полша

ВАЖНО, ЗАПАЗЕТЕ ЗА
БЪДЕЩИ СПРАВКИ:
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Имайте предвид риска от открит пламък и други източници на силна
топлина, като нагреватели и електрически, газови и др. уреди в близост
до креватчето.
• Не използвайте креватчето или подложката за повиване, ако някоя част
от комплекта е счупена, скъсана или липсва, използвайте само одобрени
от производителя резервни части.
• Не оставяйте нищо в креватчето и не го поставяйте близо до друго
оборудване, което може да представлява подпора за крака на детето или
да представлява риск от задушаване, като панделки, шнурове, кабели,
завеси.
• Не използвайте повече от един матрак в едно креватче.
• Креватчето е готово за употреба само, когато заключващите механизми
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са активирани. Преди да започнете употребата, трябва внимателно да
проверите, дали механизмите са напълно задействани.
Най-ниското положение на креватчето е най-безопасно и трябва да
бъде използвано веднага, щом детето започне да сяда самостоятелно.
По-високата позиция на леглото е подходяща за деца с тегло до 9 kg.
Ако Вашето дете започне да сяда самостоятелно, трябва да използвате
само най-ниското положение на леглото.
Ако оставяте детето без надзор в леглото, никога не забравяйте да се
уверите, че страничния вход е затворен с ципа.
Преди да смените позицията на основата на леглото на най-ниската,
трябва да демонтирате поддържащите шини.
Всички монтажни елементи трябва винаги да бъдат затегнати,
съединенията трябва да се проверяват редовно и да се затягат при
необходимост.
Креватчето не бива да бъде използвано от деца, които могат да излязат
от него самостоятелно, това може да доведе до падане и сериозни
наранявания, дори смърт.
Продуктът е предназначен за деца на възраст 0+ до 36 месеца и с тегло
до 15 kg.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Трябва да използвате само матрака, който е
приложен в комплекта, не бива да добавяте втори матрак, защото има
риск от задушаване.
Матракът е неразделен елемент от креватчето.
Матракът трябва да бъде поставен в продукта с велкрото към основата.
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ПОДЛОЖКА ЗА ПОВИВАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
Не оставяйте детето без надзор.
• Преди да използвате подложката за повиване,
трябва да блокирате колелата на креватчето.
• Подложката за повиване е предназначена за деца до 12-месечна възраст
и с тегло до 11 kg.
• Всички допълнителни или резервни части можете да получите само
от производителя.
• Не използвайте подложката за повиване, ако е липсват някои части, ако
е повредена или скъсана.
• Имайте предвид риска от открит пламък и други източници на силна
топлина, като електрически нагреватели, газови печки и др. в близост
до креватчето.

Инструкция за монтаж
1.

Извадете туристическото креватче от чантата и разкопчайте коланите
с велкро. Поставете креватчето на пода и оставете чантата настрани
(вижте фиг. 1).
2. Поставете креватчето на пода и разгънете краката му по
противоположните страни. Дръжте средната блокада нагоре - в
противен случай перилата няма да паснат правилно (вижте фиг. 2).
Внимание! За да могат стените на креватчето/перилата да се заключат
правилно, централната блокада на пода трябва да се повдигне максимарно
нагоре. Перилата на креватчето няма да се заключат, когато подът е сгънат.
3. Издърпайте централната част на всеки горен парапет, скрит под плата,
докато щракне на място. Първо започнете с по-дългите перила, а след
това с по-късите (вижте фиг. 3).
4. Натиснете централната блокада, докато повърхността стане напълно
плоска (ще чуете щракване) (вижте фиг. 4).

Инсталиране на стойката

Монтирайте стойката с помощта на ципа (фиг. 5). Осигурете ципа чрез
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закопчаване на заключващата катарама (вижте: фиг. 5а). Свържете тръбите,
намиращи се на дъното на стойката. Поставете матрака върху стойката и
го свържете с основата с помощта на велкрото (фиг. 6).

Инструкция за сгъване на поставката за повиване

Натиснете бутона, означен на фиг. 7 и свържете едно с друга късите и
дългите тръби, които придават коравина на поставката за повиване. Пъхнете
пластмасовите монтажни елементи на по-дългата и по-късата рамка на
креватчето (фиг. 8).

Монтаж на органайзера

Поставете закачалките на органайзера и го монтирайте върху рамката на
креватчето (фиг. 9).

Инструкция за сгъване на креватчето
1.

2.

3.
4.

Извадете всички аксесоари от креватчето. Извадете матрака и свалете
козирката, органайзера и всички аксесоари. Хванете за централната
дръжка в центъра на основата и дръпнете нагоре.
За да деблокирате горните перила, натиснете маркираните бутони,
намиращи се от всяка страна на перилата. Дръпнете леко нагоре и
след това натиснете надолу. Първо деблокирайте по-късите страни,
а след това по-дългите.
Дърпайте още нагоре за дръжката, вдигнете основата на креватчето
и сгънете краката.
Увийте сгънатото креватче с матрака и го закопчайте с лентите с велкро.
Поставете креватчето в чантата. Ако монтажът не завърши успешно,
повторете всички дейности отначало, докато монтирате креватчето.

Почистване

Продуктът трябва да се почиства с влажна кърпа, след което да се остави
да изсъхне.
Подложка за повиване - да се почиства с топла вода и неагресивен сапун.
Да не се подлага на химическо чистене и да не се използват разяждащи

BG

‑8‑

препарати. Да не се суши по механичен начин, да не се глади.
Продуктът е тестван и изпълнява всички изисквания на стандарт:
EN 716-1:2017+AC:2019,EN 12221-1:2008+A1:2013
Използваните в инструкция за употреба снимки са примерни и могат да се
различават от действителното състояние на продукта.
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Подробни Гаранционни условия са достъпни на уебсайта:

www.lionelo.com
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