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Skręcaj na lężąco na miękkiej powierzchni.
Na razie skręć lekko!
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Nakrętka wałeczkowa 10 - 14 szt.

Kluczyk imbusowy - 1 szt.

Śruba M6x55 - 12 szt.

Śruba M6x75 - 2 szt.

Mebloskręt - 8 szt.

Konfirmat M7x55 - 3 szt.

Śruba M6x15 - 8 szt.

Łóżeczko Tipi 140x70
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Producent: Lettino sp. z o.o., Grzybno 66, 87-327 Bobrowo, www.lettino.pl

OKUCIA

UWAGA! Aby uniknąć zagrożenia uduszenia się 
dziecka, przed użyciem wyrobu usunąć opakowanie z 
tworzywa sztucznego. Opakowanie zniszczyć lub 
trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
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Łóżeczko Tipi 140x70
INSTRUKCJA MONTAŻU

Dokręć dobrze śruby.
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    INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 

WAŻNE, ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA. 

UWAŻNIE PRZECZYTAĆ. 

Zaleca się stosować materac o wymiarach 140x70x8 cm 

 Informacje użytkowania 

1. Montować powinny dwie osoby. 
2. Narzędzia potrzebne do montażu: płaski śrubokręt 
3. Wyrób zgodny z PN-EN 716-1+AC:2019-07 

 

Ostrzeżenia 

1. Ostrzeżenie: Bądź świadom ryzyka, jakie stanowi otwarty ogień oraz inne 
źródła ciepła, takie jak promienniki elektryczne lub gazowe, itp. umieszczone w 
pobliżu łóżka. 
2. Ostrzeżenie: Nie używać łóżka, jeżeli jakikolwiek jego element jest uszkodzony, 
rozdarty lub brakuje elementu, używać tylko elementów dopuszczonych przez 
producenta. 
3. Ostrzeżenie: Nie pozostawiać w łóżku czegokolwiek ani nie ustawiać łóżka w 
pobliżu innego sprzętu, który mógłby stanowić podparcie dla stopy lub 
spowodować niebezpieczeństwo uduszenia lub powieszenia dziecka, np. 
przewody, sznurki zasłon/żaluzji. 
4. Ostrzeżenie: Nie używać w łóżku więcej niż jednego materaca. 
5. Łóżko jest gotowe do użytkowania tylko wtedy, gdy mechanizmy blokujące są 
włączone, i przed rozpoczęciem użytkowania należy starannie sprawdzić, czy 
mechanizmy te są w pełni włączone. 
6. Najniższe położenie jest najbezpieczniejsze i gdy dziecko zaczyna samodzielnie 
siadać, zaleca się używać tylko tego poziomu. 
7. W łóżkach z opuszczanym bokiem: jeżeli pozostawisz dziecko w łóżku bez 
nadzoru, zawsze sprawdź, czy bok opuszczany jest zamknięty. 
8. Aby zapobiec obrażeniom dziecka w skutek upadku łóżko nie powinno  być 
dłużej używanie, jeżeli dziecko potrafi się wspinać i wyjść z łóżka. 
9. Grubość materaca powinna być taka, aby wewnętrzna wysokość (mierzona od 
górnej płaszczyzny materaca do górnej krawędzi ramy łóżka) wynosiła co 
najmniej 500 mm w najniższym położeniu dna i co najmniej 200 mm w 
najwyższym położeniu dna łóżka. 
10. Minimalny wymiar materaca powinien być taki, aby szczelina między 
materacem a bokami i szczytami nie przekraczała 30 mm. 
11. Wszystkie okucia podczas ich montażu powinny być dobrze dokręcone oraz 
regularnie sprawdzane i w razie konieczności dokręcone. 
 

UWAGA! Aby uniknąć zagrożenia uduszenia się dziecka, przed użyciem wyrobu usunąć 
opakowanie z tworzywa sztucznego. Opakowanie zniszczyć lub trzymać w miejscu 

niedostępnym dla dzieci i niemowląt 
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