
Tájékoztatás emeletes ágyak és felsőágyas játszóágyak használatához !

(Az ágyak kiválasztása előtt és a használat közbeni veszélyes helyzetek elkerülése végett kérem
olvassa el  a gyártó cég  óvó, figyelmeztető mondatait! )

1, Csak azokat a szerszámokat használja az összeszereléshez, ami a szerelési utasításon meg van
jelölve, és kövesse a szerelési útmutató előírásait a szereléskor.

2, Minden összeszerelendő alkatrészt szorosan meg kell húzni szereléskor.  Használat közben is
ellenőrizni kell a csatlakozási pontok megfelelő szoros illeszkedését, és utána kell húzni a csavarokat,
ha szükséges.

3, Az ágy elhelyezésére, és annak megközelítésére utasítást talál a szerelési útmutatóban.

4, Kérjük, ne alkalmazzon a maximálisan javasolt méretnél nagyobb matracot. Figyelje a forgalmazó
bolt által javasolt és a szerelési utasításon is feltüntetett méretet.

5, Maximum 1980 x 880 x 130 mm méretű matrac alkalmazása javasolt. Felső ágynál az ágyrács és a
védőkorlát felső pontja közötti távolság átlagos és javasolt mérete: 300-350 mm, ezért 130 mm-nél
magasabb matrac használata nem javasolt.

6, Az emeletes ágy, vagy felsőágyas játszóágy nem használható,  ha bármely szerkezeti eleme
megsérült, megrepedt, vagy hiányzik.

7, Emeletes ágyak vagy felső ágyas játszó ágyak nem javasoltak 6 éves kor alatt, mivel az ágyról való
esetleges leesés sérülést okozhat.

8, Ne kössön a magasított ágyakra zsinórt, kötelet, övet, vagy egyéb zsinóros játékot, mert ez
nagyon veszélyes, a gyerek fulladásához vezethet!

9, Figyelem! A gyerek beszorulhat a fal és a gyerekágy közé, ami rendkívül veszélyes és sérülésekkel
járhat. A sérülés elkerülése végett a felső védőkorlát és a fal között 75 mm-nél kisebb vagy 230 mm-
nél nagyobb távolságnak kell lenni! Az alsó- és a felső fekhelyek minden esetben  ZÁRT korláttal
vannak kialakítva, mert a hézagos, rácsos korlát használata veszélyes, mivel a rácsok között a
gyerek lába kifér.

10, A termék megfelel a 2001 es EN747-1 Európai szabványnak.

11, A gyereket ne engedje durván játszani az emeletes ágyban, vagy alatta!

13, Egy személynél több az ágy felső szintjét nem használhatja.

14, Ne engedje, hogy a gyerek rángassa az ágyat, vagy ugrándozzon rajta, vagy alatta!

15, Mindig használja a beépített létrát a felső ágyban való fel- és  onnan lejövetelkor!

17, Mindig használjon éjjeli megvilágítást, hogy javítsa a gyerek alvás közbeni biztonságát!
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