
Charlie Crane Kolébka KUMI  
 
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 
 
DŮLEŽITÉ! PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE SI JEJ PRO BUDOUCÍ 
POUŽITÍ. 
 
UPOZORNĚNÍ! 
- Nepoužívejte tento výrobek, aniž byste si nejprve přečetli návod k použití. 
- Přestaňte výrobek používat, jakmile dítě dokáže sedět nebo klečet nebo se samo 
přitáhnout. 
- Do výrobku nevkládejte žádné další předměty (např. hračky, polštáře...). 
- Neumísťujte výrobek do blízkosti jiného výrobku, který by mohl představovat nebezpečí 
udušení nebo ucpání, např. šňůrky, šňůry od žaluzií/záclon apod. 
- Ve výrobku nepoužívejte více než jednu matraci. 
- Postýlka by měla být umístěna na vodorovné podlaze. 
- Malé děti by si neměly hrát bez dozoru v blízkosti postýlky. 
- Postýlka by měla být při používání zajištěna v pevné poloze. 
- Výrobek nepoužívejte, pokud je některá jeho část rozbitá, roztržená nebo chybí. 
- Veškeré montážní kování by mělo být vždy řádně dotaženo a mělo by se dbát na to, aby 
šrouby nebyly uvolněné, protože by dítěti mohly zachytit o části těla nebo oblečení (např. 
šňůrky, náhrdelníky, stuhy od dětské panenky atd.), což by představovalo riziko uškrcení. 
- Pokud použijete jinou než dodanou matraci, ujistěte se, že její tloušťka nepřesahuje 5 cm. 
Tečkovaná značka ve spodní části hnízda kolébky označuje maximální tloušťku matrace, 
kterou lze použít. 
- Dávejte pozor na riziko hořících cigaret, otevřeného ohně a jiných zdrojů silného tepla, jako 
např. elektrické tyčové ohně, plynové ohně apod. v blízkém okolí kolébky. 
- POSTÝLKU NEPOUŽÍVEJTE, pokud některá z jejích částí chybí, je poškozená nebo rozbitá. 
Kontaktujte společnost Charlie Crane/Made for Moms, aby vám v případě potřeby poskytla 
náhradní díly a instruktážní literaturu. NEZAMĚŇUJTE za jiné než originální díly. 
 
Údržba 
Konstrukci kolébky čistěte pouze mýdlem nebo jiným jemným čisticím prostředkem bez 
toxických složek a teplou vodou. Přebytečnou tekutinu otřete suchým hadříkem. Při praní 
hnízda se řiďte jeho pracím štítkem. 
 
Bezpečnost 
Tento výrobek splňuje bezpečnostní požadavky na kolébky: EN1130:2019. 
 
Informace o výrobku 
Rozměry smontované kolébky: 56 x 81 x V72 cm. Hmotnost: 7,8 kg 
 
Záruka 
Na tento výrobek se vztahuje záruka 2 roky na výrobní vady a od data koupě. 


