Babbo® bababútor, FIORE kiságy
140/70 és 120/60-as méretben

Használati utasítás
„FONTOS – A KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ ŐRIZZE MEG – FIGYELMESEN OLVASSA EL!”
A termék használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen! Így elkerülheti a nem megfelelően összeszerelt és használt kiságy
okozta baleseteket, problémákat.

FIGYELEM!
„A fulladásveszély elkerülése végett távolítsa el a kiságy műanyag csomagolását a termék használata
előtt. Ezt a borítást azután meg kell semmisíteni, vagy csecsemőktől és gyermekektől távol kell tartani.”
- Használat előtt az ágyat teljesen össze kell szerelni.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy az összehúzó szerkezetek fixen rögzülnek, az ágy biztonságosan össze van szerelve.
- Az ágy 90 cm-nél alacsonyabb és/vagy 15 kg-nál kisebb és/vagy 3 évesnél fiatalabb gyermek számára használható.
- Egyszerre csak egy gyermek használja az ágyat.
- Amennyiben Fiore kiságyát az ágy alá helyezett ágyneműtartóval használja, úgy a matracot a legalsó pozícióban ágyrács nélkül,
az ágyneműtartó tetejére helyezze, hogy megmaradjon a biztonságos 60 cm oldalmagasság! Amennyiben ágyneműtartó nélkül
használja kiságyát, úgy a matracot a legalsó pozícióba helyezett ágyrácsra helyezze!

- Soha ne hagyja gyermekét felnőtt felügyelete nélkül! Mindig tartsa szem előtt!

- Az ágy tartórácsát már nem szabad a felső két pozícióban használni, ha a baba önállóan felnyomja magát, felül vagy mászni
kezd. Ilyenkor az ágyrácsot az ágy legalsó szintjére kell helyezni.
- Ne használjon semmilyen madzagot játékok felkötésére, mert fulladásveszélyes.
- Ne helyezze az ágyat ablak közelébe, ahol a függöny vagy sötétítő zsinórja fulladást okozhat.
- Ne használjon az ágyban olyan tárgyakat, amelyek segítségével gyermeke ki tud mászni.
- Tartsa távol az ágyat tűzhelytől, radiátortól vagy más balesetveszélyes helytől.
- Ne használja az ágyat, ha bármely része hiányzik vagy törött. Csak a gyártó vagy forgalmazó által rendelkezésre bocsájtott
alkatrészeket és kiegészítőket használja!
- A kivehető oldalsó ágyrács (3 darab) NEM JÁTÉK! Amennyiben kihelyezésre kerülnek, gondoskodjon azok megfelelő és
biztonságos tárolásáról, mert sérülést okozhatnak! A kivett léceket tartsa távol gyermekétől!

Az ágy részei:
1. Az ágy végei
2. Az ágy oldalsó rácsai
3. Az ágyrács (fekvőfelület tartó)
4. Matrac
5. Az excenteres összehúzó szerkezet helyei
6. Magasságállító furatok
7. Maximális pakolhatóságot jelző rovátka

Az ágy összeszerelése:
1. Fektesse le a földre az ágy valamelyik végét (1), majd a négy darab oldalsó rácsot rögzítő furatba (5), csavarja bele az
excenteres összehúzó szerkezet szárát.
2. Ezt a műveletet ismételje meg az ágy másik végével is.
3. Az ágy oldalsó rácsainak (2) rögzítő furataiba (5) helyezze be az excenteres összehúzó ellendarabjait. (Először csak az
egyik oldalon.)
4. Majd a földön fekvő ágyvég (1) kiálló csajaira illessze rá a rácsot (2).
5. Húzza meg az excenteres összehúzókat, míg azok teljesen nem feszülnek.
6. Ezt a műveletet ismételje meg a másik oldali ráccsal (2) is.
7. Ezután az álló rácsok (2) másik végeibe (5) is helyezze be az excenteres összehúzó szerkezet ellendarabjait.
8. Majd az ágy másik végét (1) helyezze rá az álló rácsok (2) végére és az összehúzási műveletet mind a négy helyen
végezze el.
9. Az ágyat állítsa a talpára.
10. Ellenőrizze, hogy minden összehúzó elemet (5) meghúzott-e!
11. Az ágyrács (3) (fekvőfelület) tartó csapjait a kívánt magasságú furatokba (6) csavarja bele, míg teljesen meg nem
szorulnak. (Ágyvégenként 2db tartóelem)
12. Majd helyezze rá az ágy rácsot. (3)
13. Majd helyezze be a matracot (4) az ágyrácsra (3). A matrac nem tartozéka az ágynak!
14. A fekvőfelület döntésénél ügyeljen arra, hogy a gyermek lába felöli rész az állítható felület!
Figyelem! Az ágy tartórácsát már nem szabad a felső két pozícióban használni, ha a baba önállóan felnyomja magát, felül vagy
mászni kezd. Ilyenkor az ágyrácsot az ágy legalsó szintjére kell helyezni
Figyelem! Az össze- és szétszerelés folyamán fokozottan ügyeljen arra, hogy az apró alkatrészek ne kerüljenek csecsemő vagy
gyermek kezébe, mert azok sérülést, lenyelve fulladást okozhatnak!
Az ágy szétszerelése:
Pontosan az összeszerelés fordított sorrendjében.
Az össze és szétszereléshez szükséges szerszámok:
-Ph2 vagy PZ2 (csillag) fejű csavarhúzó
Figyelmeztetések a magasságban állítható és dönthető ágyráccsal kapcsolatban:
- Bizonyosodjon meg arról, hogy biztonságosan össze van szerelve, és az összes ácsrács tartó a helyén van, illetve azok meg
vannak szorosan húzva!
- A kiságyak dönthető fekvőfelülettel készülnek, mellyel csökkenthető az úgynevezett gastroesophagealis reflux (GERD), vagyis a
„bukás” esélye.
- Ne használja a döntött felületet, ha a baba elmúlt 3 hónapos, vagy súlya meghaladja a 6,8 kg-ot.
- A fekvőfelület döntött helyzetben csak addig használja, míg szükséges!
- Egyszerre csak egy gyermek használja.
- Soha ne hagyja gyermekét felnőtt felügyelete nélkül! Mindig tartsa szem előtt!
- Soha ne helyezzen semmilyen nehéz tárgyat a matracra.
- Ne használjon semmilyen madzagot játékok felkötésére, mert fulladásveszélyes.
- Ne helyezze az ágyat ablak közelébe, ahol a függöny vagy sötétítő zsinórja fulladást okozhat.
- Tartsa távol az ágyat tűzhelytől, radiátortól vagy más balesetveszélyes helytől.
- Ne használja az ágyat, ha bármely része hiányzik vagy törött. Csak a gyártó vagy forgalmazó által rendelkezésre bocsájtott
alkatrészeket és kiegészítőket használja!
Maximális pakolhatóság:
Az ágy bal oldalának fejrész felöli első részén található egy maximális pakolhatóságot jelző rovátka (7).

Ez a jelzés az ágyrács (2) felső peremétől 200mm távolságban van. Ez a magasság az, aminél ne helyezzen az ágyba több dolgot,
gyermeke biztonsága érdekében. (Takaró, párna, stb.)
Tisztítás:
Karbantartás, tisztítás:
Helyi tisztítással. A bútor semmilyen különleges karbantartást nem igényel, tisztítása bármelyik kereskedelmi
forgalomban kapható általános tisztító szerrel, vagy egyszerű nedves törlőruhával történhet.
A beépített bútorszerelvények, alkatrészek nem igényelnek karbantartást.
Kerülendők:
- kerülni kell a nagyobb fizikai terheléssel járó tisztítást
- kerülni kell a felület dörzskefével vagy valamilyen durva szivaccsal való tisztítását
- kerülni kell a különböző fémtárgyakkal való tisztítást, mivel a felület könnyen karcolódhat
- kerülni kell a túlzottan nedves tisztítást
- kerülni kell a tömör fa bútorokra alkalmazandó tisztító spray használatát, mivel a felület zsíros (foltos) lesz tőle

Megfelel az MSZ EN 716-1:2008+A1 és MSZ EN 716-2:2008+A1 szabványoknak
Származási hely: Magyarország
Forgalmazó: Babbo® bababútor – Unit-B Faipari Kft.
Gyártó: Babbo® bababútor – Unit-B Faipari Kft.
Címe: 1154 Budapest, Szentmihályi út 44.
Tel: +36-1-271-0459
Fax: +36-1-306-2469
Mobil: +36-1-428-3938
E-mail: info@babbo.hu
Web: www.babbo.hu

