
SAMBA LUX – Manual de instructiuni 

Important! Pastrati aceste instructiuni pentru consultari ulterioare. 

Cititi cu atentie acest manual inainde de a folosi patul de calatorie. Folosirea inadecvata, fara a se 
respecta regulile si recomandarile incluse in acest manual poate pune in pericol copilul 
dumneavoastra. 

DESPACHETAREA PATULUI DE CALATORIE 

1. Scoateti patul de calatorie din geanta si pozitionati-l cu cele patru picioare pe podea.  
 

 

2. Intindenti laturile patului de calatorie, si trageti in sus de mijlocul unei laturi scurte, pana cand se va bloca 
cu un click care se aude. Repetati manevra cu cealalta latura scurta. IN ACEST MOMENT, 
POZITIONAREA PREA JOS A FUNDULUI PATULUI DE CALATORIE POATE CAUZA 
DETERIORAREA SA PE TIMPUL DESPACHETARII.  

 

 
3.Trageti in sus de mijlocul unei laturi lungi pana cand se va bloca cu un click care se aude. Repetati 
manevra cu celalta latura.  
 

 

4. Impingeti in jos centrul patului de calatorie pana cand este complet intins. 

 

 

 

 

 



Instalarea saltelei: 
Puneti salteaua pe fundul patului de calatarie si prindeti-o intr-un colt de fundul patului, cu ariciul. Repetati 
operatiunea pentru celelalte trei colturi ramase.    
 
Scoaterea saltelei: desprindeti aricii din cele patru colturi si scoateti salteaua din pat.   
 

 

Instalarea celui de-al doilea fund. 

ATENTIE ! Nu mai folositi cel de-al doilea fund din momentul in care copilul poate sta singur in fund 
sau in picioare.   

1. Instalati cel de-al doilea fund in patul de calatorie folosind clemele de plastic, care trebuie fixate 
ferm pe cadrul patului.   

 

 

2. In scopul rigidizarii celui de-al doilea fund al patului se introduc barele metalice in locasele cusute 
in al doilea fund. 

 
3.  Uniti cele doua tuburi metalice astfel incat sa se potriveasca bine. 
 

 

 

 
4. Desfaceti salteaua, asezati-o pe cel de-al doilea fund si prindeti-o cu arici pe cele patru laturi.  
 
 
 
 
 

Instalarea talpilor 
1. Ridicati patul de una din laturile scurte si instalati o talpa prin atasarea clemelor de plastic la tuburile 

incrucisate de pe fundul patului. Repetati operatiunea la celalalt capat al patului.  

 

 

 



2. Dupa instalarea corecta a talpilor la pat, apasati pe fiecare talpa cu piciorul (Fig 2.) 

3. Talpile trebuie demontate atunci cand patul nu este folosit ca leagan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
AVERTISMENT! Nu folositi niciodata talpi de la alte modele de pat de 
calatorie. Puteti pune in pericol copilul. 

AVERTISMENT! Nu lasati niciodata copilul nesupravegheat.  
AVERTISMENT! Inainte de folosirea patului de calatorie asigurati-va ca toate componentele au fost 
corect instalate. 
 AVERTISMENT! Nu folositi niciodata patul de calatorie daca orice element lipseste sau este stricat.  
 
UTILIZAREA FRANEI 

Apasati frana cu piciorul pentru a bloca in pozitie patul de calatorie.  
 

Trageti frana pentru al elibera. 
 

 

AVERTISMENT! Intodeauna asigurati patul de calatorie prin folosirea franei,pentru a evita miscarile 
accidentale care pot duce la situatii neprevazute si periculoase.  

 

 

 



ELEMENTE ADITIONALE 

Despaturati baldachinul patului de calatorie. Instalati cutia muzicala cu lumini si vibratii pe laterala patului. 
Trageti plasa antitantari peste pat.  
 

 
IMPACHETAREA PATULUI DE CALATORIE 

1. Scoateti salteaua din pat. Trageti in sus de mijlocul fundului patului de calatorie pana la o inaltime de 
aproximativ 50 cm. IN ACEST MOMENT, POZITIONAREA PREA JOS A FUNDULUI PATULUI 
DE CALATORIE POATE CAUZA DETERIORAREA SA PE TIMPUL INPACHETARII.  
 

 

2. Apasati butonul care blocheaza latura lunga in pozitia dreapta  (marcat cu o sageata),si trageti putin in sus 
de mijlocul laturii, iar apoi strangeti latura prin apasarea in jos. Repetati manevra si pe cealalta latura.   

 

3.Apasati butonul care blocheaza latura scurta in pozitia dreapta  (marcat cu o sageata),si trageti putin in sus 
de mijlocul laturii, iar apoi strangeti latura prin apasarea in jos. Repetati manevra si pe cealalta latura.   

  

 

 

 

 



4. Strangeti impreuna laturile patului de calatorie si introduceti-l in geanta.  
 

 
INSTALAREA MASUTEI DE SCHIMB  

1. Desfaceti masuta asa cum se prezinta in poza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Asamblati laturile scurte a tuburilor din masuta, astfel incat bila dintr-o parte a unui tub sa se potriveasca 

cu gaura din celalalt tub.  
 
 
 
 
 
 
3. Masuta poate fi instalata in ambele capete ale patului de calatorie. Intotdeauna trebuie prinsa ferm si in mod 
corect de laturile patului. Inainte de utilizare, intotdeauna verificati daca este fixata in mod corespunzator.    

 
 
 

CURATAREA SI INTRETINEREA PATULUI DE CALATORIE 

Componentele din plastic ale patului de calatorie pot fi curatate folosind apa calda si sapun, cu o carpa 
umeda, moale. Nu folositi agenti de curatare agresivi.  

Componentele metalice trebuie curatate prin stergerea lor cu o carpa uscata, pentru indepartarea prafului si a 
apei.    

Materialele din care este confectionat patul trebuie spalate manual, in apa calda (30 °C), folosind detergenti 

 

 



slabi, de preferat lichizi. Nu stoarceti si nu folositi uscatoare mecanice.  

Trebuie sa verificati in mod regulat daca toate elementele patului sunt in stare de functionare. Pentru 
siguranta copilului, nu folosit patul de calatorie cand elemente ale sale sunt deteriorate sau lipsesc.  

IMPORTANT! 
- Lasarea patului de calatorie sub influenta prelungita a lumini solare poate cauza decolorarea 

materialelor. Reclamatiile privind acest fapt nu vor fi acceptate.  
- Nu lasati patul de calatorie in apropierea unor surse de caldura (precum incalzitoare, radiatoare 

etc.), intrucat pot deteriora componentele de plastic ale patului.  
- Reparatiile datorate intrebuintarii eronate sau neglijentei se vor face pe cheltuiala utilizatorului.  

 
AVERTISMENT! Inainte de utilizarea patului de calatorie, asigurati-va ca a fost montat corespunzator si 
blocat intr-o pozitie adecvata. 
AVERTISMENT! Nu lasati niciodata in patul de calatorie obiecte care pot fi periculoase pentru copil, in 
special obiecte care pot provoca sufocarea sau ranirea fizica a copilului.  
AVERTISMENT! Nu pozitionati niciodata patul de calatorie in apropierea unor surse de caldura sau obiecte 
si factori de risc, astfel copilul nu va avea niciodata posibilitatea de a ajunge la obiecte periculoase sau de a 
se rani.  
AVERTISMENT! Nu pozitionati niciodata patul de calatorie in apropierea  prizelor, cablurilor de tensiune 
suspendate, meselor acoperite cu fete de masa etc.   

IMPORTANT! Patul de calatorie este proiectat pentru copii cu greutatea de pana in 15 kg. 
IMPORTANT! Patul de calatorie nu este o jucarie! Nu lasati copilul sa se catere pe el intrucat patul se poate 
rasturna, provocand rani grave copilului.   
IMPORTANT! Verificati in mod regulat daca toate componentele patului sunt in stare buna si functioneaza 
corect.  
IMPORTANT! Nu folositi niciodata patul de calatorie daca oricare dintre componentele sale sunt deteriorate 
(indoite, rasucite, etc.) sau lipsesc.  
IMPORTANT! Cand montati sau demontati patul de calatorie fiti atenti sa nu va raniti la degete. 
IMPORTANT! Nu pozitionati niciodata patul de calatorie pe o suprafata la inaltime. 
IMPORTANT! Intodeauna, inainte de a pune copilul in patul de calatorie, verificati daca fundul patului a 
fost complet intins.  
IMPORTANT! Fiti atenti cand puneti obiecte de mari dimensiuni in patul de calatorie – acestea pot permite 
copilului sa stea pe ele si sa iasa din pat.  
IMPORTANT! Nu puneti niciodata in patul de calatorie straturi suplimentare care pot sa ridice nivelul 
fundului patului.   

AVERTISMENT: Nu folositi in patul de calatorie mai mult de o saltea. 
AVERTISMENT: Salteaua nu trebuie sa fie prea groasa, astfel ca inaltimea la interior (masurata de la fata 
superioara a saltelei la marginea superioara a cadrului patului de calatorie) sa fie cel putin 500 mm. 
AVERTISMENT: Patul de calatorie nu poate fi folosit cand copilul poate sa mearga si poate sa iasa singur 
din pat, intrucat aceasta poate conduce la ranirea grava a copilului.  

 

CONDITII DE GARANTIE 
Perioada de garantie incepe din data achizitionarii si dureaza 12 luni. In cazul depistarii oricaror defecte, va 
rugam contactati vanzatorul. Daca vanzatorul nu este capabil sa rezolve problema, el trebuie sa returneze 
produsul producatorului, impreuna cu o garantie valabila si descrierea detaliata a problemei.  
Timpul de reparatie in garantie este de 14 zile.  
Perioada de garantie este prelungita cu timpul necesar efectuarii reparatiei. 
Deteriorarile provocate de utilizator pot fi reparate pe cheltuiala acestuia. 



Tipul de reparatie este decis de partea care realizeaza reparatia in garantie.  
Garantia nu acopera: 

- deteriorarile produse de intrebuintarea eronata sau intretinerea inadecvata care nu respecta 
idicatiile din acest manual de utilizare. 

- produse cu reparatii sau modificari realizate de o terta parte. 
- deteriorari mecanice sau termice. 
- uzura si rupturile rezultate in urma utilizarii in regim normal, zilnic. 

In cazul pierderii certificatului de garantie, nu se elibereaza duplicate.  
Producatorul nu este responsabil pentru decolorarea cauzata de lumina solara. 
Garantia produsului nu afecteaza in niciun mod drepturile cumparatorului ce rezulta din icompatibilitatile 
dintre produs si acord.  
Paturile de calatorie sunt acceptate pentru reparatie numai daca sunt curate si impachetate intr-o cutie 
(originala sau alta). 
 
 
 

CERTIFICAT DE GARANTIE PENTRU PATUL DE CALATORIE 

DATA INREGISTRARII, NUMARUL DE ORDINE 

DATA REPARATIEI 

TIPUL REPARATIEI 

SEMNATURA PERSOANEI RESPONSABILE 
Subsemnatul, declar ca imi sunt cunoscute si clare regulile garantiei. 

Semnatura cumparatorului 

Data fabricatiei 

Data vanzarii 
 
 
 
Importator:  
Kidcity Distribution Srl  
P-ta 25 Octombrie Nr 14, Satu Mare, Romania  
Tel: 0261-831833 | www.babydreams.ro 
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