!!Belangrijk!!
Waarschuwing – Zorgvuldig lezen en strikt volgen.
Waarschuwing: Gebruik deze bijzetwieg niet zonder eerst de instructies zorgvuldig door te lezen.
Waarschuwing: Houd plastic en andere verpakkingsmaterialen van dit bed buiten het bereik van kinderen
Waarschuwing: Deze wieg mag niet meer gebruikt worden zodra het kind in staat is zelfstandig te zitten, zichzelf
op te trekken of zichzelf kan opdrukken op handen en knieën.
Waarschuwing: Leg geen andere voorwerpen ( zoals speelgoed, kussentjes etc) in het bedje.
Waarschuwing: Zet deze wieg niet in de buurt van andere producten die een gevaar kunnen opleveren op
verstikking of verwurging zoals bijvoorbeeld touwtjes, ( gordijn) koorden,etc.
Waarschuwing: Gebruik in deze wieg niet meer dan 1 matras tegelijk. Gebruik uitsluitend het bijgeleverde matras.
Waarschuwing: Gebruik het bedje alleen voor baby’s van 0 tot 5 maanden en tot een maximum gewicht van 9 kg.
Waarschuwing: Laat je kind niet onbeheerd achter in de wieg op het moment dat het schuifhekje naar beneden is
geplaatst.
Waarschuwing: Zorg er altijd voor dat beide zijden goed zijn vastgeklikt zodra het hekje weer omhoog wordt
geplaatst en je kindje in de wieg ligt. Verplaats het hekje alleen naar beneden om je baby uit het bedje te halen.
Gebruik de wieg alleen voor een baby. Het wiegje is niet voor huisdieren.
Gebruik het matras wat geleverd is van 90 x 40 cm .
Gebruik de geleverde bevestigingsbanden.
Plaats deze wieg uitsluitend op een horizontale vloer. Plaatst het in geen geval in een schuine positie of op andere
voorwerpen zoals bijvoorbeeld klossen die dienen om het geheel verder te verhogen.
Gebruik de wieg niet als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.
Zorg ervoor dat wanneer de wieg in gebruik is alle verstelbare delen gesloten zijn danwel goed gezekerd zijn.
Laat geen kinderen zonder toezicht bij de wieg spelen of aan hangen. De wieg is geen speelgoed. Gebeurt dit per
ongeluk wel dan moet u alle stappen van monteren controleren.
Neem voor eventuele reserveonderdelen of veiligheids – montageinstructies contact op met Wieg Huren. Gebruik
geen niet originele onderdelen ter vervanging van origineel. Voeg zelf geen onderdelen toe. Gebruik alleen
originele onderdelen die afkomstig zijn van Wieg Huren
Zorg ervoor en controleer regelmatig dat al het bevestigingsmateriaal ten alle tijde goed is bevestigd en
aangedraaid. Controleer dat er geen schroeven los zitten of uitsteken waaraan kinderen zich kunnen bezeren of
waaraan kleding ( zoals bijv. koorden, kettingen, lintjes bevestigd aan speen)
kan blijven hangen waardoor een gevaar van verwurging kan ontstaan
Wees alert en voorkom dat open vuur( zoals brandende sigaretten) of andere warmtebronnen (zoals elektrische
verwarming, gasbranders etc ) zich in de buurt bevinden van het wiegje.
Gebruik geen bleekmiddel of andere agressieve schoonmaakmiddelen.
De wieg mag alleen gebruikt worden als het zijhekje volledig omhoog is geplaatst en goed is vastgeklikt. Dit om
te voorkomen dat je baby uit de wieg valt.

