
Charlie Crane Dětská postýlka KIMI 
 
[CS] MONTÁŽ POSTÝLKY  
DŮLEŽITÉ! 
USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ  
 
PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE 
  
Gratulujeme! Právě jste si pořídili dětskou postel KIMI od společnosti Charlie Crane a my 
vám za to děkujeme.  
 
Před použitím si prosím přečtěte tento návod a uschovejte si jej pro budoucí použití.  
Všechny díly, které se nepoužívají pro vaši verzi lůžka, prosím uschovejte na bezpečném 
místě.  
 
Doporučujeme vždy používat volitelnou matraci KIMI Charlie Crane. Pokud však volitelnou 
matraci KIMI Charlie Crane nepoužijete, použijte matraci o rozměrech 60x120 cm a ujistěte 
se, že prostor mezi matrací a bočnicemi a konci postele nepřesahuje 30 mm.  
 
Použijte matraci s maximální výškou 8 cm. Pokud použijete originální matraci KIMI Charlie 
Crane, bude tato výška dodržena.  
 
Postel nepoužívejte, dokud není dokončena montáž a dokud nejsou dotaženy všechny 
šrouby. Šrouby zkontrolujte a dotáhněte po 2-3 týdnech od montáže.  
 
Zkontrolujte, zda jsou všechny upevňovací prvky stále řádně utaženy, a pravidelně je 
kontrolujte a v případě potřeby dotahujte.  
 
Pokud je vaše dítě schopno samo vylézt ze zavřené postýlky, abyste předešli riziku pádu, 
nepoužívejte již postýlku v zavřené poloze, ale v poloze otevřené.  
 
Tato postýlka KIMI je v souladu s evropskou normou EN 716-1.  
 
VAROVÁNÍ!  
 
- Upozornění : Dbejte na nebezpečí umístění postýlky v blízkosti otevřeného ohně a jiných 
zdrojů silného tepla, jako jsou elektrická topidla, plynové ohřívače apod;  
- Upozornění: V případě, že se jedná o zařízení, které se nachází v blízkosti elektrické sítě, je 
nutné, abyste se vyhnuli nebezpečí, že se v blízkosti elektrické sítě bude nacházet elektrický 
proud: Nepoužívejte lůžko, pokud jsou jeho části rozbité, poškozené nebo chybí, a používejte 
pouze náhradní díly schválené výrobcem;  
- Upozornění: Nenechávejte nic v postýlce a neumisťujte ji vedle žádného výrobku, který by 
mohl poskytnout výstup pro nohy dítěte nebo představovat nebezpečí udušení nebo 
uškrcení, jako jsou provázky, šňůry od záclon apod;  
- Upozornění: V postýlce nepoužívejte více než jednu matraci.  
 
 



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA  
 
Otřete rám vlhkým hadříkem. Odstraňte přebytečnou vodu. Nevystavujte postel přímému 
slunečnímu záření, protože by mohlo změnit barvu postele.  
 
ZÁRUKA  
 
Na postel KIMI se vztahuje dvouletá záruka od data zakoupení. Záruka začíná platit od data 
nákupu. Záruku nelze uplatnit bez dokladu o koupi, na kterém je uvedeno jméno prodejce a 
datum nákupu. 
 


