GEBRUIKSHANDLEIDING CO-SLEEPER BELLA
BELANGRIJK: LEES DE GEBRUIKERSHANDLEIDING AANDACHTIG DOOR
EN BEWAAR DEZE VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE.
GEEF ZE DOOR AAN DE VOLGENDE GEBRUIKER!
Als u deze instructies en waarschuwingen niet opvolgt, kan dat leiden tot ernstige verwondingen of de dood.
Bewaar de instructies ter referentie en geef ze door aan de volgende gebruiker.
Lees en volg altijd de montage-instructies voor elke toepassing van het product - aanschuifbedje.
De bedkant wieg Amy is bedoeld als slaapplaats voor baby‘s tot ongeveer 9-12 maanden of 10 kg of totdat ze
zelfstandig kunnen rollen, kunnen zitten of zichzelf kunnen optrekken. Zodra uw kind deze fase bereikt, legt u het
in een ander groter bedje.
De bedkant wieg Amy dient op een vlakke stabiele ondergrond te worden geplaatst.
Wanneer de bedkant wieg gebruikt met het bedhekje naar beneden moet dient er ouderlijk toezicht te zijn.
Tijdens het slapen dient het bedhekje omhoog te staan.
Als u de matras moet vervangen, gebruik dan altijd een originele matras van Bed4Baby. Vervangingsmatrassen
zijn beschikbaar op www.bed4baby.nl. Bed4Baby heeft geen andere matrassen goedgekeurd.
Verplaats de co-sleeper nooit terwijl uw baby zich in het wiegje bevindt.
Laat andere jonge kinderen niet zonder toezicht in de buurt van de co-sleeper spelen. Houd huisdieren uit de
buurt van de co-sleeper.
Plaats de co-sleeper niet in de buurt van open vuur of andere sterke warmtebronnen, zoals elektrische
gloeispiralen, gasvuur en dergelijke.
Gebruik het aanschuifbedje NIET als er onderdelen ontbreken of beschadigd of stuk zijn. Neem indien nodig
contact met Bed4Baby op voor vervangingsonderdelen of instructiedocumentatie. Vervang de onderdelen NIET.
Alle onderdelen moeten altijd goed vastzitten en u moet zorgen dat er geen schroeven loszitten, aangezien de
baby anders met lichaamsdelen of kleding (bijv. koordjes, kettingen, lintjes voor baby‘s, fopspenen) kan komen
vast te zitten, waardoor een risico op wurging ontstaat.
BEKNELLINGSGEVAAR – Laat de baby niet zonder ouderlijk toezicht, wanneer het bedhekje omlaag staat. Vul
openingen niet op met kussens, dekens of andere items die een verstikkingsgevaar met zich meebrengen.
VERSTIKKINGSGEVAAR –Koorden kunnen verwurging veroorzaken! Hang NOOIT items met een koord om de nek
van een kind, zoals capuchonkoorden of speenkoorden. Hang NOOIT koorden over een co-sleeper of wieg en
bevestig geen koorden aan speeltjes.
Verpakkingsmaterialen (o.a. bubbelplastic en verpakking schroeven) dient vanwege verstikkingsgevaar buiten het
bereik van kinderen te worden gehouden.
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