
MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY

A minőségi bizonyítvány kiállítója:  FAKTUM BÚTOR Kft., Újszentiván, Szigeti u. 15.
Gyártó:  FAKTUM BÚTOR Kft., Újszentiván, Szigeti u. 15.
A termék megnevezése:  160x80-as heverő  Makaó, Mia
A TERMÉK MEGFELEL AZ MSZ EN 716-1:2008+A1:2013 SZABVÁNY ELŐÍRÁSAINAK.
Mennyiség: 1 darab
Méretek: (hossz.; mélys.; mag.):   1636 x 860 x 663 mm
Súly:  25kg
Cikkszám:
Alapanyag:   tömörfa / laminált forgácslap
Kárpit anyag: -
Felületkezelés: -  lakkozás - festés
Csomagolás:  Kartondoboz
Használati-, kezelési-, és szerelési útmutató: mellékelve
Szállítás, raktározás:   A termék sérülékeny, óvatos szállítást,mozgatást igényel!

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Az alkatrészek összeszerelését a mellékelt szerelési rajz szerint kell elvégezni.

- A terméket óvni kell a mechanikai sérülésektől, hőtől, tartós nedvességtől.

- A használat során keletkezett szennyeződéseket semleges hatású tisztítószerrel lehet eltávolítani, majd a bútort tiszta vizes
ruhával át kell törölni. Ceruza, toll, zsírkréta stb. nyomait karcmentes súrolószerrel célszerű tisztítani.
Tilos a felületeket oldószeres anyagokkal tisztítani!

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- Vegye figyelembe a leírásban és a matracon lévő biztonsági tudnivalókat.
- A tartószerkezet magasságban állítható. A fenéklap a legalsó helyzetében a legbiztonságosabb a gyermek számára! Kizárólag a
legalsó helyzetben használja attól kezdve, amint a gyermek képes felülni.
- A matracnak olyan vastagnak kell lennie, hogy a matrac felső felülete és az ágykeret legmagasabb pontja között a legfelső
helyzetben min. 200 mm, a legalsó helyzetben min. 500 mm távolság legyen. A matrac hossz - és szélességi méretei nem lehetnek
kisebbek, mint az ágynak az oldalrács és az ágyvégek által behatárolt mérete. A matrac maximális magasságának vonalát az ágyon
jelöljük!
- A gyermek biztonsága érdekében fontos, hogy minden csavarkötés szorosra legyen húzva. Ellenőrizze rendszeresen a kötéseket!
Ha meglazultak volna, húzza utána, hogy azok ne okozhassanak sérülést a gyermeknek, ne csíphessék be, vagy ne akadhasson
fenn rajtuk (például ruhazsinóroknál, nyakpántoknál, ruhakantároknál vagy egyebeknél fogva), mert ez a megfojtódás veszélyét
rejti magában.
- Ne hagyjon semmi olyan tárgyat az ágyban, amelyet a gyermek felhasználhat arra, hogy azon felmásszon.
- Ügyeljen arra, hogy az ágyban ne legyenek olyan apró rögzítetlen tárgyak, amelyeket a gyermek esetleg lenyelhet! A csavaroknak
mindig jól meghúzott állapotban kell lenniük, mert a gyermek ruházata egyébként felakadhat rájuk és ez fulladási veszélyt idézhet
elő.
- A gyermekágyat ne állítsa nyílt láng, vagy más erősen hősugárzó hőforrás közelébe, mint például villamos hősugárzó, gázkályhák
stb.
- Ne használja a babaágyat abban az esetben, ha bármely alkatrésze törött, vagy hiányzik!
- Ne hagyja őrizetlenül a gyermekét a pólyázón!
- Fontos, hogy a temékhez kapott iratokat a későbbiekre megőrizze!

KAPCSOLÓDÓ ELŐÍRÁSOK
A termék az MSZ EN 716-1:2008+A1:2013 szabvány előírásainak megfelelően készült.

Köszönjük, hogy a termékünket megvásárolta, s kívánjuk váljék hasznos bútorává gyermeke számára!
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6754 Újszentiván, Szigeti u. 15.
Tel.: (62) 577-510, Fax: (62) 577-519

E-mail: faktum@faktumbutor.hu
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