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 WAŻNE: PRZECZYTAJ 
UWAŻNIE PRZED UŻYCIEM  
I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ 
Nieprzestrzeganie tych zasad może wpłynąć na bezpieczeństwo dziecka. 
Do wymiany części należy używać wyłącznie części zamiennych dostarczonych 
przez importera. 
Uszkodzenia spowodowane złym złożeniem nie są objete gwarancją.  
Długotrwałe przebywanie na słońcu może powodować zmiany koloru 
produktu. 
Nie wystawiaj tego produktu na działanie ekstremalnych temperatur.  

 OSTRZEŻENIE 
 Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki. 
  montaż, składanie i rozkładanie przez dorosłych. 
 Ten kojec przeznaczony jest dla dzieci o maksymalnej wadze do 15 kg. 
  Aby zapobiec obrażeniom spowodowanym upadkiem, kojec nie może być 

używany, gdy dziecko może wydostać się z kojca samodzielnie. 
 •Stosowanie podwyższenia jest zalecane dla dzieci w wieku od 0 do 6 

miesięcy (około 8 kg). 
 Gdy dziecko jest w stanie usiąść, uklęknąć lub podciągnąć się, podwyższenie 

nie może już być używane. 
 OSTRZEŻENIE: Upewnij się, że kojec jest całkowicie rozłożony, a wszystkie 

mechanizmy blokujące zablokowane przed umieszczeniem dziecka w kojcu. 
 Twój kojec, w tym poręcze boczne i spód, musi być całkowicie ustawiony 

przed użyciem. 
 górne szyny muszą być bezpiecznie zatrzaśnięte. 
 podstawa musi być zablokowana. 

 Aby uniknąć obrażeń, upewnij się, że Twoje 
dziecko jest trzymane z daleka podczas 
rozkładania i składania tego produktu. 

 Nie składaj kojca z dzieckiem. 

 
 

Udzielamy 2-letniej gwarancji na ten produkt, 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 produktu. 
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  Zawsze upewnij się, że koła są zablokowane, gdy dziecko znajduje się w kojcu. 

Nie pozwól dziecku bawić się tym produktem.

Gwarancja 
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•Korzystanie z tego kojca jest zalecane tylko dla 1 dziecka. 
•Nigdy nie poruszaj kojcem, gdy jest w nim dziecko. 
•Używaj kojca wyłącznie na twardym i poziomym poziomie. 
• Nigdy nie stawiaj kojca w pobliżu schodów. 
• Nie pozwalaj, aby dzieci, zwierzęta lub inne przedmioty były umieszczane pod lub w 

pobliżu kojca, gdy dziecko jest w środku. 
• Należy pamiętać o ryzyku otwarcia ognia ze źródeł silnego ciepła, takich jak pożary 

prętów elektrycznych, pożary gazu. 
• OSTRZEŻENIE: Nie umieszczaj kojca w pobliżu otwartego ognia lub innego źródła 

ciepła. 
• Unikaj gorących płynów, kabli zasilających i innych możliwych zagrożeń, które mogą 

znajdować się w zasięgu dziecka. 
• Nie dodawaj wyściółki ani innych przedmiotów do kojca, co pozwoli dziecku wyjść z 

kojca. 
• Nie umieszczaj przedmiotów ze sznurkiem na szyi dziecka (smoczki, sznurki kaptura 

itp.). 
• Nie pozostawiaj niczego w kojcu ani nie umieszczaj go w pobliżu 
innego produktu, który mógłby stwarzać niebezpieczeństwo uduszenia lunp. sznurki, 

sznury / zasłony itp. 
• OSTRZEŻENIE: Nie używaj kojca bez podstawy. 
• Używaj wyłącznie materaca sprzedawanego z tym kojcem, nie dodawaj drugiego 

materaca 
w tym przypadku ryzyko uduszenia. 
• Nie należy używać więcej niż jednego materaca w kojcu. 
• Aby uniknąć uduszenia, nie używaj dodatkowej wyściółki, takiej jak materac wodny, 

materac lub poduszka wewnątrz kojca. 
• Wszystkie złączki montażowe powinny być zawsze odpowiednio dokręcone, a 

złączki powinny być regularnie sprawdzane i dokręcane w razie potrzeby. 
• Nie kontynuuj używania kojca, jeśli części są zepsute lub materiał jest podarty. 
• Natychmiast należy wymienić uszkodzone części. 
• Nie należy używać akcesoriów ani części zamiennych innych niż zalecane w 

instrukcji obsługi. 
• Nie należy używać akcesoriów, które nie zostały zatwierdzone przez producenta. 
• Należy stosować wyłącznie części zamienne dostarczone lub zalecane przez 

producenta / dystrybutora.  
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Sprawdź, czy w pudełku znajdują się następujące części zamienne 
 Torba podróżna 
 Łóżeczko turystyczne 
 Materac 
 4 rurki w podstawie 
Należy pamiętać, że wzory tkanin, obrazy i akcesoria w tym produkcie w tej instrukcji obsługi 
mogą różnić się od wzorów zakupionego produktu. 

Jeśli brakuje jednej lub więcej z wymienionych wyżej części zamiennych, przed użyciem 
skontaktuj się ze sklepem, w którym kupiłeś produkt. 

 

  OSTRZEŻENIE 

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

——————————————————————————————— 
 ROZŁOŻENIE 

 

 

1. Rozpakuj i wyjmij torbę z kojca, zwolnij przycisk na 
rzep i zabierz podstawę materaca. 

 

2. Rozłoż kojec, jak na zdjęciu. Znajdź zamki górnej szyny. 
Unieś blokady do 180 °, aż górne szyny zostaną 
całkowicie zablokowane. Powtórz dla wszystkich 
czterech stron. Uwaga: zamki znajdują się 
wewnątrz pokrycia materiałowego. 

 

Trzymaj dolny pasek podkładki powyżej połowy wysokości kojca 

aż wszystkie górne szyny zostaną w pełni rozłożone i zabezpieczone. 
 

3. Dociśnij mocno środkowy pasek dolnej podkładki, aż spód 
będzie płaski, a kojec sztywny. 

 
 
 

4.Rozłóż materac na dolnej podkładce. 
Przełóż rzep przez dolne otwory i 
przyczep rzep. 

 

 
5.Naciśnij hamulec, aby zatrzymać koła. 

Podnieś go, aby go zwolnić.
 

   
 

UŻYWANIE 
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Dobrze Źle 

  
 

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 z tkaniny i listwy można czyścić ciepłą wodą z mydłem lub 
łagodnym detergentem. Pozwól mu całkowicie wyschnąć, najlepiej z dala od 
bezpośredniego światła słonecznego. 
 
Zawsze przechowuj swój produkt w czystym, suchym miejscu. Nie zostawiaj w 
bagażniku samochodu. 
 
Nie dopuść do kontaktu tego produktu z piaskiem lub słoną wodą, piasek powoduje 
korozję, a słona woda tworzy rdzę. 

 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. Poczekaj, aż 

całkowicie wyschnie przed złożeniem lub przechowaniem. 

 W niektórych klimatach na części mogą wpływać pleśń i pleśń. Aby zapobiec 

 w takim przypadku nie składaj ani nie przechowuj produktu, jeśli jest wilgotny lub 

mokry. Zawsze przechowuj 

 produkt w dobrze wentylowanym miejscu. 

 Zawsze należy regularnie sprawdzać części pod kątem szczelności śrub, nakrętek i 

innych elementów złącznych, w razie potrzeby dokręcić. Aby zachować 

bezpieczeństwo swojego pokoju dziecinnego, należy niezwłocznie naprawić zgięte, 

podarte, zużyte lub uszkodzone części. 

 Używaj tylko części i akcesoriów zatwierdzonych przez dostawcę.Keep this 
produkt z dala od dzieci, gdy nie jest używany. 

 Jak korzystać z podwyższenia 
6.  Znajdz główkę zamka i zapnij. 

 
 

 OSTRZEŻENIE: Zawsze reguluj metalowy haczyk  
na suwaku drugiej warstwy i przykryj go klapą zapinaną na rzep. 

 

 
7.Połącz rurki razem, wkładając je do wkładki. 
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8.Umieść materac w środku. 

 
            Aby usunąć podwyższenie, odwróć kroki. 

 
 
 
 
 

Utrzymanie Używanie 
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 Złożenie 
1.  
Wyjmij podstawę materaca. Nie trzeba rozpinać drugiej warstwy 
przed złożeniem, wystarczy wystarczy wyjąć materac i metalowe rurki 

 

 
 

2. Aby odblokować drugą blokadę u dołu: 
 (Uwaga: podczas korzystania z podwyższenia 
przełóż ręce przez otwór). 

Dociśnij środkową część (2. zamek) jedną ręką, a drugą ręką pociągnij  
czerwony pasek, aż usłyszysz kliknięcie 
odblokuj tę część, aby złożyć. 

 Następnie podnieś pasek do połowy wysokości kojca. 

 
3. Aby odblokować górne 
szyny, musisz od razu 
podnieść i nacisnąć przycisk 

(pod tkaniną obok strzałki), 
a następnie musisz 
 

 

4. prawidłowo opuścić górną szynę 

jednym ruchem. Powtórz dla wszystkich 
szyn i złóż 
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5. Pociągnij całkowicie dolny pasek i zbierz cztery stojaki na środku. 

 
 

 

 

 

 

6. Włóż kojec do torby transportowej. 

ASSEMBLING/USING NOTES 
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Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami! 

biuro@dobrebaseny.pl 

77 421 81 85 

www.topmark.com.pl 
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