
Patut pliant Babymoov 

                  
Va multumim pentru ca ati ales patutul pliant Babymoov. Speram ca veti fi satisfacut de alegerea facuta. 
Important: Va rugam sa pastrati aceste instructiuni pentru a le putea consulta ulterior. Cititi cu atentie. Va rugam sa cititi si instructiunile privind spalarea si ingrijirea, pentru a 
va putea folosi de patut o perioada cat mai indelungata. 
Recomandari privind ingrijirea si utilizarea 
Materialul folosit la acest patut nu se decoloreaza usor, indeplineste standardele EN 71-2 si EN 71-3. Totusi, va sfatuim sa nu expuneti produsul la lumina soarelui pentru 
perioade indelungate de timp. Nu putem accepta plangeri privind deteriorarea din cauza uzurii prin frecare sau decolorarea culorilor in urma expunerii la soare. Geanta de 
transport care insoteste patutul poate fi spalata. Puteti sa o spalati in masina de spalat, folosind apa rece, sau cu mana. 
Montarea patutului: 

1. scoateti patutul din geanta de transport si desfaceti elementele de prindere cu scai. Lasati salteaua intr-o parte. 
2. desfaceti cele 4 laturi ale patutului. Picioarele patutului ar trebui sa fie pe podea. 
3. trageti barele incrucisate scurte in sus si apoi pe cele lungi pana cand se blocheaza intre ele. Asigurati-va ca barele incrucisate nu se deblocheaza si ca nu pot cadea.  
4. apasati cadranul astfel incat partea de jos a patutului sa fie intinsa. Acum puteti pune salteaua in partea de jos a patutului. 

Plierea patutului: 
5. scoateti salteluta 
6. trageti elementul aflat in partea de jos a patutului in sus, atat cat se poate. Prindeti barele incrucisate doua cate doua si apasati butoanele aflate la mijlocul barelor 

incrucisate. Acum strangeti barele incrucisate si tineti butonul apasat. Patutul este pliat. 
7. puneti salteaua in jurul patutului si fixati-o cu ariciul. Puneti patutul in geanta de transport. Puteti sa transportati patutul folosind manerul sau centura pentru umar. 

Asamblarea etajului intermediar: 
8. scoateti etajul pentru nou-nascuti si cele 4 tuburi din geanta de transport. Conectati tuburile doua cate doua. 
9. in partea de jos a etajului intermediar, puneti cele doua tuburi in pozitiile specificate. Desfaceti elementele de prindere cu arici pentru a introduce tuburile si prindeti-

le apoi. Instalati etajul atarnand carligele de plastic in jurul patutului. Asigurati-va ca toate carligele sunt bine prinse si puneti salteaua pe etajul intermediar.  
 
Partea superioara a patutului nu mai poate fi utilizata atunci cand copilul se poate intoarce singur pe burtica. Pentru a folosi nivelul de jos trebuie sa scoateti etajul intermediar. 
 
Asamblarea saltelei de infasat: 

10. scoateti salteaua de infasat si cele doua tuburi din geanta de transport. Prindeti cele doua tuburi (cu butonul arc) de tuburile aflate pe salteaua de infasat. 
Atentie: asigurati-va ca tuburile sunt fixate astfel incat butoanele sa fie orientate in interiorul saltelei de infasat. 
11. fixati elementele de prindere aflate pe laterale si pe colturi sub salteaua de infasat. Pentru a pune salteluta de infasat pe patut, fixati cele 6 carlige de plastic pe 

lateralele patutului si pe colturile unei laterale. Asigurati-va ca sunt bine fixate. Acum puteti prinde salteluta de infasat pe patut: asigurati-va ca este bine fixata. 
In cele din urma, asigurati-va ca fermoarul localizat pe partea pe care ati pus salteaua de infasat este inchis. Asigurati-va ca acest fermoar este inchis mereu. 
 
Utilizarea functiei muzicale/luminii de veghe/timer-ului 
12. inainte de a putea folosi cutiuta muzicala, lumina de veghe si timer-ul, trebuie sa introduceti bateriile in compartimentul localizat pe o parte a patutului. Folositi o 

surubelnita (neinclusa) pentru a scoate capacul. Introduceti 2 baterii AA (neincluse) si puneti capacul, strangand suruburile cu surubelnita. Nu le strangeti in exces. 
Lumina de veghe si functia muzicala au timer si pot functiona impreuna sau separat. 
Cele doua butoane pentru muzica va permit sa alegeti volumul dorit.  
Pentru a porni lampa de veghe, apasati butonul aferent o data pentru 5 minute, de 2 ori pentru 10 minute, de 3 ori pentru 15 minute si de 4 ori pentru a opri.  
Pentru a porni muzica la volum mai tare, apasati butonul aferent o data pentru 5 minute, de doua ori pentru 10 minute, de 3 ori pentru 15 minute si de 4 ori pentru a opri. 
Pentru a porni muzica la volum mai scazut, apasati butonul aferent o data pentru 5 minute, de 2 ori pentru 10 minute, de 3 ori pentru 15 minute si de 4 ori pentru a opri. 

 
 
Avertismente generale: 
Indeplineste normele de siguranta 
Va rugam sa cititi cu atentie instructiunile si sa le pastrati pentru a le putea consulta ulterior. Daca nu urmati aceste instructiuni, va supuneti copilul unor riscuri serioase. 
Intotdeauna scoateti masa de infasat cand copilul se afla in patut. 
Distanta dintre partea de sus a saltelei si partea de sus a patutului trebuie sa fie de cel putin 50 cm. 
Nu adaugati saltelute suplimentare. Folositi doar salteaua furnizata o data cu patutul. 
Asigurati-va ca toate elementele sunt intotdeauna prinse bine. Asigurati-va ca toate suruburile sunt bine stranse pentru ca bebelusul s-ar putea agata de acestea si ar exista 
un risc de strangulare.  
Asigurati-va ca nu sunt obiecte care i-ar putea sustine picioarele copilului sau care ar putea reprezenta pericol de sufocare sau strangulare. 
Nu pozitionati niciodata patutul in apropiere de o sursa de caldura: seminee, radiatoare electrice, cuptoare cu gaz etc 
Asigurati-va ca mecanismele de blocare pentru sistemul de pliere sunt in pozitia corecta inainte de utilizare. 
Dupa ce ati folosit patutul o perioada indelungata, asigurati-va ca toate componentele sunt bine blocate. 



Pentru a evita orice risc de sufocare, indepartati ambalajul plastic inainte de a utiliza acest produs. Acest ambalaj trebuie distrus sau depozitat astfel incat sa nu fie la 
indemana copiilor. 
Atentie: 
Scoateti bateriile inainte de a depozita patutul pentru o perioada mai lunga de timp, sau cand bateriile s-au descarcat. 
Aruncati bateriile intr-un loc destinat acestui scop. 
Nu lasati bateriile la indemana copiilor. 
Nu incercati sa reincarcati baterii nereincarcabile. 
Bateriile reincarcabile trebuie scoase din compartiment inainte de incarcare. 
Nu folositi diferite tipuri de baterii simultan, nu amestecati baterii noi si folosite. 
Bateriile reincarcabile trebuie incarcate doar sub supravegherea unui adult. 
Asigurati-va ca instalati bateriile respectand polaritatea. 
Bateriile trebuie scoase din compartiment cand s-au descarcat. 
Nu scurt-circuitati terminalele bateriilor. 
Deseurile electrice si electronice se colecteaza separate. Nu le aruncati cu deseurile menajere. 
Nu putem accepta plangeri pentru probleme normale care apar dupa cativa ani de utilizare sau pentru defectarea din cauza utilizarii intensive. 
Nu putem accepta plangeri referitoare defectarii cauzate de utilizarea necorespunzatoare a produsului. 
Nu putem accepta plangeri referitoare la defectari cauzate de asamblare incorecta, de utilizare necorespunzatoare a patutului. 
Nu putem accepta plangeri referitoare la zgarieturi provenite din utilizarea normala.  
Nu putem accepta plangeri pentru materiale umede, care pot fi uscate. 
Nu putem accepta plangeri referitoare la decolorarea materialului in urma expunerii la soare, transpiratie, detergenti, frecare sau spalare frecventa. 
Avertismente pentru salteaua de infasat 
Atentie: nu lasati niciodata un copil nesupravegheat. 
Asigurati-va ca prindeti salteaua la un capat al patutului, asa cum arata sagetile. 
Acest articol poate fi folosit pana la varsta de 12 luni. 
Asigurati-va ca toate elementele de asamblare sunt bine fixate. Asigurati-va ca suruburile sunt bine stranse pentru a evita pericolul de strangulare. 
Nu puneti niciodata patutul langa o sursa de caldura: semineu, radiator electric, aragaz etc. 
Nu folositi niciodata salteluta de infasat in afara patutului (pe un alt suport). 
Pentru siguranta copilului asigurati-va ca ati prins bine elementele de prindere localizate pe laterale si in colturi sub salteaua de infasat.  
 
Instructiuni pentru spalare: 
Spalare manuala, folosind apa rece. 
Material cu imprimeu: 65% polyester, 35% bumbac 
Plasa: 84% ploiester, 16% bumbac 
Materialul intr-o singura culoare: 100% polyester 
Salteaua de infasat: polyester si PVC 
  


