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 WAŻNE: PRZECZYTAJ UWAŻNIE I  
ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ 
• Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem i zachowaj do 
przyszłego użytku. 
• Do wymiany części lub naprawy używaj tylko części zamiennych 
dostarczonych przez importera. 
• Uszkodzenia spowodowane złym złożeniem nie są objęte gwarancją. 
• Długotrwałe przebywanie na słońcu może powodować zmiany koloru 
produktu. 
• Nie wystawiaj tego produktu na działanie ekstremalnych temperatur. 
Ekstremalne nasłonecznienie lub temperatura mogą powodować zmiany 
koloru lub wygięte części. 
 OSTRZEŻENIE 

• Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki. 
• Montaż, składanie i rozkładanie przeznaczone dla dorosłych. 
• Ten materac przeznaczony jest dla dzieci o maksymalnej wadze do 15 kg. 
• Aby zapobiec obrażeniom spowodowanym upadkiem, łóżeczka 
podróżnego nie należy już używać, gdy dziecko może wyjść z łóżeczka. 
• Nie pozwól dziecku bawić się tym produktem. 
• Trzymaj ten produkt z dala od dzieci, gdy nie jest używany, aby zapobiec 
uduszeniu. 
• Korzystanie z tego materaca jest zalecane tylko dla 1 dziecka. 
• Uważaj na ryzyko otwartego ognia i innych źródeł silnego ciepła, takich 
jak pożary prętów elektrycznych,wyciek gazu itp. 

 
 

Na ten produkt udzielamy 2-letniej gwarancji, licząc od daty zakupu. 
W okresie gwarancyjnym usuniemy wszelkie usterki urządzenia 
wynikające z wad materiałowych lub produkcyjnych, polegających na naprawie lub wymianie 
kompletnego produktu. 
 
Niniejsza gwarancja nie obejmuje: szkód spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, 
normalnym zużyciem lub użytkowaniem, a także wad, które mają nieistotny wpływ na wartość 
lub działanie 
produkt. 
Uszkodzenia spowodowane złym złożeniem nie są objete gwarancją. 
 
Aby skorzystać z usługi w okresie gwarancyjnym, należy przekazać cały produkt z dowodem 
sprzedaży do sklepu, w którym produkt został zakupiony. 
Gwarancja dotyczy tylko pierwszego właściciela i nie podlega przeniesieniu.

 
 
 

 

 
WARNING 
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Aby przedłużyć żywotność produktu, utrzymuj go w czystości i nie wystawiaj go na 
bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas. 
Nie używaj ściernych środków czyszczących. Nie moczyć w wodzie. 
Zdejmowane pokrowce można czyścić ciepłą wodą z mydłem lub łagodnym 
detergentem. Pozwól mu całkowicie wyschnąć, najlepiej z dala od bezpośredniego 
światła słonecznego. 
Zawsze przechowuj produkt w czystym, suchym miejscu. Nie zostawiaj w bagażniku 
samochodu. 

 
 Nie należy czyścić chemicznie ani używać wybielacza 

 Nie prać w pralce, nie suszyć w suszarce ani nie wirować. Materiał i ramę 
można czyścić wilgotną gąbką z mydłem lub łagodnym detergentem. 
Materac można prać ręcznie (patrz etykieta). Poczekaj, aż całkowicie 
wyschnie przed złożeniem lub przechowaniem. 

 W wilgotnych warunkach na części może pojawić się pleśń. Aby temu 
zapobiec nie składaj ani nie przechowuj produktu, jeśli jest wilgotny lub 
mokry. Zawsze przechowuj produkt w dobrze wentylowanym miejscu. 

 Aby zachować bezpieczeństwo, należy niezwłocznie naprawić zgięte, 
podarte, zużyte lub uszkodzone części. 

Używaj tylko części i akcesoriów zatwierdzonych przez dostawcę.

• Nie zostawiaj niczego w łóżeczku ani nie umieszczaj łóżeczka w pobliżu innego 
produktu, który mógłby stwarzać niebezpieczeństwo uduszenia, np. sznurki, sznury / 
zasłony itp. 

• Nie używaj więcej niż jednego materaca w łóżeczku turystycznym. 

• Grubość materaca powinna być taka, aby wysokość wewnętrzna (powierzchnia 
materaca do górnej krawędzi ramy łóżeczka podróżnego) była co najmniej 500 mm w 
najniższej pozycji podstawy łóżeczka i co najmniej 200 mm od podstawy łóżeczka. 

• Gdy materac jest używany z łóżeczkiem turystycznym, długość i szerokość 

materaca powinnny być takie, aby odstęp między materacem a bokami 

nie przekraczały 30 mm. 

• Jeśli wysokość podstawy łóżeczka jest regulowana, należy pamiętać, że najniższa 
pozycja jest najbezpieczniejsza. 

• Konieczne jest zdjęcie szyn i podwójnej warstwy przed użyciem łóżeczka w jego 
najniższym położeniu (jeśli dotyczy). 

• Zawsze upewnij się, że zamek błyskawiczny jest zamknięty, gdy dziecko jest bez opieki 
w łóżeczku (gdy zamek błyskawiczny ma zastosowanie). 

• Nie kontynuuj używania materaca, jeśli części są zepsute lub materiał jest podarty 

lub rozdarty lub brakuje części. 

• Wszystkie złączki montażowe powinny być zawsze odpowiednio dokręcone, a złączki 
powinny być regularnie sprawdzane i dokręcane w razie potrzeby. 

• Nie używaj produktu, jeśli jakakolwiek część jest zepsuta, rozdarta lub brakuje jej i 
używaj tylko części zamiennych zatwierdzonych przez producenta. 

• Natychmiast wymienić uszkodzone części. 

• Nie należy używać akcesoriów ani części zamiennych innych niż zalecane w instrukcji 
obsługi. 

• Akcesoria niezatwierdzone przez producenta nie mogą być 

używane. 

• Tylko części zamienne dostarczane lub zalecane przez producenta / 

należy zastosować dystrybutora. 

• Zawsze używaj pokrowca na materac razem z materacem
 
 
 
 

  

UTRZYMANIE 



4 5  

  
 

 
Sprawdź czy wszystko znajduje się w paczce 

 Torba podróżna 

 Materac 

 Pokrowiec na materac 
 

Należy pamiętać, że wzory tkanin, kolorowe zdjęcia w tym produkcie w tej instrukcji obsługi 
mogą różnić się od wzorów zakupionego produktu. 

Jeśli brakuje co najmniej jednej z wyżej wymienionych części zamiennych lub jest zepsuta, 
proszę przed użyciem skontaktuj się ze sklepem, w którym kupiłeś produkt. 

 OSTRZEŻENIE 
Wszystkie opakowania należy trzymać z dala od niemowląt i dzieci, aby 
zapobiec uduszeniu. 

 
Opcjonalnie 
Materac ten może być używany z łóżeczkiem podróżnym Top mark T7034 lub 
wszystkimi innymi łóżeczkami podróżnymi o wymiarach wewnętrznych 120 x 60 
cm. 

 

1. Produkt zawiera torbę podróżną, miękki materac i pokrowiec na materac. 
 

   
 
 

2. Wyjmij materac. 
 Zdejmij taśmę z rzepem z dolnej części i wyjmij materac. 

 
3. Rozpakuj pokrowiec materaca i włóż materac do środka. 

 

 
 

 
4. Włóż materac do środka i upewnij się, że taśma wyjdzie z otworów pokrowca 

na materac. 

  
 

5. Zamknij zamek błyskawiczny.  
 
 
 
 
 
 
 

Użyj nowego materaca wewnątrz kojca, przełóż paski przez otwory i zamocuj 
je na spodzie kojca. 

UŻYWANIE UŻYWANIE 


