
Ilustracje użyte w instrukcji służą jedynie celom montażowym.
Zgodne z normą EN 716-1&2:2008 I BS 8509:2008

Kraj pochodzenia: Łotwa

WAŻNE. INSTRUKCJĘ ZACHOWAJ DO 
PÓŹNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA.

PRZECZYTAJ UWAŻNIE.

MIKA łóżeczko dziecięce



INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA - ŁÓŻECZKO

UWAGA – ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECKA JEST TWOIM OBOWIĄZKIEM

Nie wyrzucaj opakowania zanim będziesz miał(a) pewność, że posiadasz wszystkie części i 
okucia.

Poproś drugą dorosłą osobę o pomoc a montaż będzie o wiele prostszy.

UWAGA. Bądź świadom ryzyka jakie niesie za sobą otwarty ogień albo inne źródła ciepła takie 
jak promienniki elektryczne bądź gazowe. Nie stawiaj łóżeczka w ich bliskim sąsiedztwie.

UWAGA : Sprawdzaj regularnie wszystkie elementy łóżeczka, aby mieć pewność, że wszystkie 
jego części są należycie zamocowane. Nie używaj łóżeczka, jeżeli stwierdzisz brak lub 
uszkodzenie którejkolwiek części. Używaj wyłącznie części dostarczonych przez Troll Nursery.

UWAGA. Nie pozostawiaj niczego w łóżeczku I jego bliskim sąsiedztwie, co mogłoby stanowić 
oparcie dla stóp dziecka i grozić wypadnięciem lub spowodować zahaczenie się części ciała 
dziecka lub części jego ubrania (np. sznurki, naszyjniki, wstążki) co mogłoby grozić uduszeniem.

UWAGA. Nie używaj więcej niż jeden materac w łóżeczku.

Jeden z boków łóżeczka posiada punkt wskazujący maksymalną wysokość materaca.

Zaleca się, aby wewnętrzna wysokość (mierzona od górnej płaszczyzny materaca do górnej 
krawędzi boku
łóżka) wynosiła co najmniej 500 mm w najniższym położeniu podstawy materaca i co najmniej 
200 mm w jego
najwyższym położeniu.

Najniższe położenie podstawy materaca jest najbezpieczniejsze i zawsze powinno być 
stosowane od momentu, w którym dziecko zacznie siadać.

Odległość pomiędzy brzegiem materaca a łóżeczkiem nie powinna być większa niż 30 mm.

Zalecane rozmiary materaca dla tego łóżeczka to 140 x 70 cm.

Nie używaj łóżeczka dla dziecka, które samodzielnie potrafi wspinać się na nie.

Łóżeczko może być czyszczone wilgotną ściereczką i osuszone delikatną, czystą szmatką. 
Nie stosuj materiałów ściernych, wybielaczy, roztworu alkoholu bądz amoniaku do czyszczenia.



LISTA CZĘŚCI

LISTA OKUĆ
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UWAGA! Górna powierzchnia materaca 
nie może być wyżej niż
ten punkt!

Wybierz jedną z trzech 
pozycji materaca.
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Łóżeczko może być czyszczone wilgotną ściereczką i osuszone delikatną, czystą szmatką. 
Nie stosuj materiałów ściernych, wybielaczy, roztworu alkoholu bądz amoniaku do czyszczenia.

Ostrożnie przestawiaj mebel z miejsca na miejsce. Nieostrożne obchodzenie się łóżkiem może 
spowodować jego uszkodzenie.

Dla dzieci w wieku od 18 miesięcy do 4 lat.

UWAGA. Nie pozostawiaj łóżka dziecięcego w bliskiej odległości od promienników ciepła, 
okien i innych mebli.

UWAGA. Nie używaj łóżeczka jeżeli stwierdzisz brak jakiejkolwiek z części lub stwierdzisz jej 
uszkodzenie.

Materac nie powinien być krótszy albo węższy nie więcej niż 30mm od wewnętrznej 
długości i szerokości łóżeczka. Zalecana długośc materaca: 140 cm, szerokość: 70 cm, 
grubość: 10 cm.

Montaż łóżka powinien być przeprowadzony przez osobę kompetentną.

Wszystkie części powinny być należycie zamontowane. Regularnie upewniaj się, że wszystkie 
śruby są należycie dokręcone, aby zapobiec zahaczeniu się części ciała dziecka lub części 
jego ubrania.

Nie pozwalaj dziecku skakać po łóżeczku. To może sprawić krzywdę dziecku i uszkodzić łóżko.

Aby zapobiec ryzyku uduszenia, łóżko powinno być umiejscowione albo bardzo blisko ściany, 
albo w odległości minimum 300 mm od niej. Nie stawiaj łóżka blisko innych mebli i okien.

Trzymaj dzieci z daleka od miejsca montażu. Łóżeczko zawiera małe części, które mogą 
być przez dziecko połknięte.
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ZAPYTANIA

Dystrybutor: 

Producent:
www.lulubaby.pl

www.troll.lv

http://www.lulubaby.pl
http://www.troll.lv
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