
Belangrijke veiligheidsinformatie 

BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE. LEES ZORGVULDIG DOOR 
ALSVORENS HET PRODUCT TE MONTEREN EN GEBRUIKEN

1. WAARSCHUWING: Gebruik de CoZee Bedside Crib niet als het kind zelfstandig kan zitten, knielen  
 of zichzelf omhoog kan trekken.
2. WAARSCHUWING: Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan leiden tot ernstig letsel  
 of de dood. Volg de montage-instructies voor elk product en elke gebruiksmodus (aanschuifbed & wieg).
3. WAARSCHUWING: Beknellingsgevaar—Om dood als gevolg van beknelling te voorkomen, moet het  
 aanschuifbed goed aan het volwassenenbed worden bevestigd met behulp van de bevestigingsriemen.
  a) Het gat tussen het aanschuifbed en het volwassenenbed mag niet groter zijn dan  
   1⁄2 in. (13 mm).
  b) Controleer voor elk gebruik of het aanschuifbed goed vastzit door het in een richting weg  
   van het volwassenenbed te trekken.
  c) Als het gat groter is dan 1⁄2 in. (13 mm), gebruik het product dan NIET. Vul het gat niet met  
   kussens, dekens of andere voorwerpen die tot verstikkingsgevaar kunnen leiden.
4. WAARSCHUWING: Gebruik altijd ALLE benodigde onderdelen voor elke gebruiksmodus. Kijk in de  
 handleiding voor een lijst met benodigde onderdelen. Controleer periodiek op losse, beschadigde  
 of ontbrekende onderdelen.
5. WAARSCHUWING: Om te voorkomen dat kinderen kunnen overlijden doordat ze met hun nek vast  
 komen te zitten bij de bovenste rail aan de zijde die naast het volwassenenbed is geplaatst, mag de  
 bovenste rail niet boven het volwassenenmatras uitsteken. Verhoog de zijkant ALTIJD indien niet  
 vastgemaakt aan volwassenenbed.
6. WAARSCHUWING: De 2 bevestigingsriemen moeten altijd worden gebruikt in de aanschuifbedmodus
7. WAARSCHUWING: De wieg mag alleen worden gebruikt als er een binnenvoering is bevestigd
8. WAARSCHUWING: De maximale matrasdikte mag niet hoger zijn dan aangegeven met de lijn aan de  
 binnenkant van de wieg
9. WAARSCHUWING: De CoZee Bedside Crib moet op een horizontale vloer worden geplaatst; Jonge  
 kinderen mogen niet in de buurt van de CoZee Bedside Crib spelen zonder toezicht.
10. WAARSCHUWING: Lees en volg altijd de montage-instructies voor elke gebruiksmodus van het product  
 (aanschuifbed & wieg). Monteer het product voor ELKE gebruiksmodus volgens de instructies van de  
 fabrikant–zowel aanschuifbed als wieg. 
11. WAARSCHUWING:  Gebruik de CoZee Bedside Crib NIET als er onderdelen beschadigd of versleten  
 zijn of als er onderdelen ontbreken. Neem indien nodig contact op met Tutti Bambini voor vervangende  
 onderdelen en instructies. Vervang geen onderdelen. 
12. WAARSCHUWING: Wees bewust van de gevaren van open vuur en andere sterke warmtebronnen,  
 zoals elektrische haarden, gashaarden, etc. in de buurt van de CoZee Bedside Crib. 
13. WAARSCHUWING: Koordjes kunnen verstikking veroorzaken! Geen voorwerpen met koordjes om de  
 nek van uw kind hangen (bijv. mutsjes, speentjes aan een koordje e.d.). Geen koordjes aan dit product  
 of aan speeltjes bevestigen.
14. WAARSCHUWING: De CoZee Bedside Crib is alleen ontworpen voor gebruik met volwassenenbedden  
 die vanaf de vloer tot de bovenkant van het volwassenenmatras tussen de 43 en 58 cm hoog zijn.  
 Het product mag niet als aanschuifbed worden gebruikt als het bed niet aan deze voorwaarde voldoet.
15. WAARSCHUWING: De CoZee Bedside Crib is ontworpen als slaapgelegenheid voor kinderen tot deze | 
 zichzelf omhoog kunnen drukken met handen en knieën of een leeftijd van ongeveer 5 maanden  
 hebben bereikt. Als uw kind deze fase heeft bereikt, verplaats het dan naar een ander slaapproduct.
16. WAARSCHUWING: De CoZee Bedside Crib mag niet worden gebruikt met de volgende bedframes:  
 vouwbedden, slaapbanken, hotelbedden, hoogslapers, lage vloerbedden met geleidingsframes,  
 futonbedden, antieke bedden en waterbedden. 
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