
  



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

  



 
УКР 

ВАЖЛИВО! 
ЗБЕРЕГТИ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО 

ВИКОРИСТАННЯ – УВАЖНО ПРОЧИТАТИ! 
УВАГА: Для запобігання ризику удушення, утилізуйте або 

приберіть на зберігання пластикові пакети та пакувальні 
матеріали в недоступне для дитини місце. 

УВАГА: Не використовуйте виріб, якщо окремі деталі, елементи 
фурнітури пошкодженні або відсутні. Використовуйте 
рекомендовані запасні частини лише від виробника. 

УВАГА: Запобігайте розміщенню виробу поблизу відкритого 
вогнища або сильних джерел тепла, таких як електричні 
нагрівачі, газові плити та інше. 

УВАГА: Виріб повинен знаходитися на безпечній відстані від 
електричних дротів: не встановлюйте виріб поблизу вікон, 
оскільки дроти, фіранки та інше можуть призвести до 
удушення дитини. Для уникнення небезпеки удушення не 
давайте дитині предмети зі шнурами. 

- Рекомендовані виробником розміри сповивального матрацу для 
виробу - 780 х 720 мм. 

- Перед складанням виробу необхідно впевнитися в цілісності 
його деталей, при виявленні пошкоджень, що виникли під час 
транспортування – не використовуйте виріб та приберіть його 
подалі від дітей. 

- Дотримуйтесь порядку складання виробу. Це забезпечить 
надійність конструкції. 

- Всі операції щодо використання виробу та його регулювання 
повинні виконуватися дорослими особами. 

- Під час використання виробу контролюйте стан фіксації 
елементів кріплення, при необхідності затискайте їх. 

- Встановлюйте виріб тільки на рівній поверхні підлоги. Ні в якому 
випадку не лишайте виріб з дитиною всередині на похилій 
поверхні; 

- Не залишайте дитину без нагляду. 
- Не дозволяйте дітям без нагляду гратися біля виробу. 
- Не регулюйте виріб, якщо дитина знаходиться всередині. 
- Не переміщуйте виріб, якщо дитина знаходиться всередині. 
- Не використовуйте виріб для декількох дітей одночасно. 
- Якщо Ви не користуєтесь виробом, зберігайте його в 

недосяжному для дітей місці. 

Для чистки виробу, не користуйтеся розчинниками, 
абразивними речовинами, та агресивними миючими засобами. При 
очищенні виробу - використовуйте змочену у воді серветку. 

РУС  
ВАЖНО! 

СОХРАНИТЬ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ – ВНИМАТЕЛЬНО 

ПРОЧЕСТЬ! 
ВНИМАНИЕ: Во избежание опасности удушения, утилизируйте 

или уберите на хранение пластиковые пакеты и 
упаковочные материалы в недоступное для ребенка место.  

ВНИМАНИЕ: Не используйте изделие, если отдельные детали, 
элементы фурнитуры повреждены или отсутствуют. 
Используйте рекомендованные запасные части только от 
производителя.  

ВНИМАНИЕ: Избегайте размещения изделия вблизи открытого 
очага или сильных источников тепла, таких как 
электрические нагреватели, газовые плиты и прочее.  

ВНИМАНИЕ: Изделие должно находиться на безопасном 
расстоянии от электрических проводов и шнуров: не 
устанавливайте его поблизости от окон, поскольку шнуры, 
портьеры и пр. могут привести к удушению ребенка. Во 
избежание опасности удушения не давайте ребёнку и не 
оставляйте возле него предметы со шнурами.  

- Рекомендованные производителем размеры пеленального 
матраса для изделия - 780 х 720 мм. 

- Перед сборкой изделия необходимо убедиться в целостности 
его деталей; при выявлении повреждений - не используйте 
изделие и храните его вдали от детей.  

- Соблюдайте последовательность сборки кроватки. Это 
обеспечит надежность конструкции. 

- Все операции по раскладыванию и регулировке, креплению и 
расположению изделия должны выполняться только взрослыми.  

- Во время эксплуатации изделия контролируйте состояние 
фиксации элементов крепления, при необходимости    
подтягивайте их. 

- Устанавливайте изделие только на ровной поверхности пола. Ни 
в коем случае не оставляйте изделие с ребенком внутри на 
наклонной поверхности. 

- Не оставляйте ребенка без присмотра.  
- Не разрешайте детям играть возле изделия без надзора.  
- Не регулируйте изделие, если ребенок находится внутри. 
- Не перемещайте изделие, если ребенок находится внутри. 
- Не используйте изделие для нескольких малышей 

одновременно. 
- Если Вы не используете изделие, храните его в недоступном 

для детей месте. 

Для очистки изделия, не используйте растворители, 
абразивные вещества и агрессивные моющие средства. При 
чистке изделия - используйте смоченную в воде салфетку. 

ENG 
ІMPORTANT! 

RETAIN FOR FUTURE REFERENCE - READ 
CAREFULLY! 

WARNING: Before use, remove and dispose of all plastic bags and 
packaging materials and keep them out of reach of children. 

WARNING: Do not use the product if separate parts, fitting elements 
are damaged or missing. Use spare parts produced by the 
manufacturer only. 

WARNING: Avoid placing the product near open fire or powerful heat 
sources like electric heaters, gas stoves, others. 

WARNING: The product must be kept away from electric cables and 
cords: do not place the product near windows where cords, 
curtains or similar objects could pose chocking or strangling 
hazards for the child. To avoid strangling hazards, do not give 
your child or place near him, objects equipped with cords.  

- Manufacturer's recommended size for a changing pads -                
780 x 720 mm. 

- Before assembly, check that the product and all of its components 
have not been damaged during transportation. Should any part be 
damaged do not use and keep out of reach of children. 

- Please follow the rules of product assembling. It will ensure reliability 
of the construction.  

- All opening, adjusting, anchoring and positioning operations of the 
product must be carried out exclusively by an adult. 

- Regularly check the condition of the fixing elements of a Product, 
screw up if necessary.   

- The product must always be placed on a floor. Never leave the 
product on an inclined surface with the child inside of it. 

- Do not leave baby unattended. 
- Children must not be permitted to play without supervision near          

the product.  
- Do not adjust the product with the child inside.  
- Do not move the product with the child inside.  
- Do not use the product with more than one child at a time.  
- When not in use, keep the product away from the reach of children. 

For cleaning do not use solvents, abrasive products or aggressive 
products. Clean the product with water-dampened cloth. 

 






