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NL
BELANGRIJK:
BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK - AANDACHTIG LEZEN
WAARSCHUWING:
Plaats het product niet in de buurt van een open kachel of een andere sterke warmtebron, zoals verwarmingstoestellen op elektriciteit of gas.
Laat niets in het bed liggen en plaats het niet naast een product dat als een strop kan dienen voor de voeten van
het kind of verstikkings- of wurgingsgevaar kan inhouden, zoals bijvoorbeeld draden, gordijntouwen, enz.
Gebruik niet meer dan één matras in het bed.
Gebruik het bed niet meer wanneer onderdelen defect en/of gescheurd zijn en/of ontbreken.
Gebruik het bed niet meer wanneer het kind zelf uit het bed kan komen.
Controleer of alle onderdelen goed aangeschroefd zijn en zet ze regelmatig vast.
Het bed is gebruiksklaar wanneer de blokkeringsmechanismen volledig ingedrukt zijn. Controleer voor elk gebruik van het bed of deze mechanismen volledig ingedrukt zijn.
De matras moet zo dik zijn dat de binnenhoogte (matrasoppervlakte aan de bovenrand van het bedframe) minstens 500 mm in de lage en minstens 200 mm in de hoogste stand van de lattenbodem is.
De afmeting van de te gebruiken matras is: 60 x 120 cm
De laagste stand is de veiligste, de lattenbodem moet
steeds in deze stand gebruikt worden van zodra de baby kan zitten.
Voor bijkomende onderdelen of wisselstukken kan u steeds contact opnemen met de klantendienst van Maisons
du Monde. Gebruik enkel losse onderdelen die door de fabrikant werden goedgekeurd.
Onderhoudstip: Met een zachte doek en zeepwater reinigen.

PT
IMPORTANTE:
CONSERVAR PARA CONSULTA POSTERIOR — LER ATENTAMENTE
ADVERTÊNCIA:
Não deixar o produto perto de uma lareira aberta ou de outras fontes de calor intenso, como por exemplo aparelhos de aquecimento elétricos ou a gás, etc.
Não deixar qualquer objeto na cama nem colocar a mesma junto a um produto que possa prender os pés da
criança ou constituir perigo de asfixia ou de estrangulamento, por exemplo fios, cordões de cortinas, etc.
Não utilizar mais do que um colchão na cama.
Não utilizar a cama se tiver peças partidas, rasgadas ou ausentes.
Deixar de utilizar a cama quando a criança for capaz de sair da mesma pelos seus próprios meios.
Verificar se todos os elementos de montagem estão devidamente apertados e proceder ao aperto dos mesmos
regularmente.
A cama fica pronta a ser utilizada quando os mecanismos de bloqueio estiverem totalmente encaixados; verificar
o encaixe correto dos mecanismos antes de utilizar a cama.
A espessura do colchão deve permitir que a altura interior (superfície do colchão no limite superior da estrutura
da cama) seja, no mínimo, 500 mm na posição baixa e, no mínimo, 200 mm na posição mais alta do estrado.
As dimensões do colchão a utilizar são: 60 x 120 cm
A posição mais baixa é a mais segura, sendo conveniente que a estrutura seja sempre utilizada nesta posição
quando a criança já for capaz de se sentar.
Caso sejam necessárias peças adicionais ou de substituição, contactar o serviço de apoio ao cliente da Maisons
du Monde. Utilizar apenas peças sobressalentes aprovadas pelo fabricante.
Conselhos de manutenção: Limpar com um pano macio e com água e detergente.
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