
WAŻNE- ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA- UWAŻNIE
PRZECZYTAĆ.

Producent:
Zakład Stolarski "BOBAS" Grzybno 87-327 Bobrowo bobasgrzybno@poczta.onet.pl tel.

564984680
Instrukcja użytkowania:

– Bądź świadom ryzyka, jakie stanowi otwarty ogień oraz inne silne źródła ciepła, takie jak 
promienniki elektryczne lub gazowe itp. umieszczone w pobliżu łóżka.

– Nie używać łóżka, jeśli jakikolwiek jego element jest uszkodzony, rozdarty lub brakuje 
elementu. Używać tylko elementów dopuszczonych przez producenta.

– Nie pozostawiać w łóżku czegokolwiek ani nie ustawiać łóżka w pobliżu innego sprzętu, 
który mógłby stanowić podparcie dla stopy lub spowodować niebezpieczeństwo uduszenia 
lub powieszenia dziecka, np. przewody, sznurki zasłon/żaluzji.

– Nie używać w łóżku wiecej niż jednego materaca.

– Łóżko jest gotowe do użytowania tylko wtedy, gdy mechanizmy blokujące są włączone i 
przed rozpoczęciem użytkowania należy starannie sprawdzić, czy mechanizmy te są w pełni
włączone.

– Najniższe położenie jest najbezpieczniejsze i gdy dziecko zaczyna samodzielnie siadać, 
zaleca się używać tylko tego poziomu. - Jeżeli pozostawisz dziecko w łóżku bez nadzoru, 
zawsze sprawdź, czy bok opuszczany jest zamknięty.

– Grubość materaca powinna byc taka aby wewnętrzna wysokość(mierzona od górnej 
płaszczyzny materaca do górnej krawędzi ramy łóżka) wynosiła conajmniej 500mm w 
najniższym położeniu dna i conajmniej 200mm w najwyższym położeniu dna łózka.

– Znak umieszczony na łóżku pokazuje maksymalną grubość materaca, jaki może byc 
stosowany w łóżku.

– Długość i szerokość minimalnego rozmiaru materaca jaki może być stosowany powinna być
taka, aby szczelina między materacem a bokami i szczytami nie przekraczała 30mm.

– Zaleca się aby wszystkie okucia podczas ich montażu były dobrze dokręcone oraz regularnie
sprawdzane i w razie konieczności dokręcane.

– Aby zapobiec obrażeniom dziecka w skutek upadku łóżko nie powinno być dłużej używane,
jeśli dziecko potrafi się wspierać i wyjść z łóżka.

– Po wymontowaniu wyjmowanych szczebelków należy pamietać o usunięciu sprężynek, ze 
względu na niebezpieczeństwo zakrzuszenia się dziecka.

– Do zestawu nie dołączono zaślepek otworów oraz śrub, ze względu na możliwość 
połkniecia elementów przez dziecko.

– Instrukcja jest uniwersalna do każdego łóżeczka tego producenta.
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Przykręcić porwadnicę do 
szczytu łóżeczka za pomocą 3 
wkrętów (poz. 5). Zwrócić 
szczególną uwagę aby kółko 
prowadnicy było usytuowane 
jak na rysunku poniżej.

Szczyt lewy

Szczyt prawy
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8x poz. 1
4x poz. 2

1.Wbić kołki drewniane 
(poz. 2) w otwory (widok 
B)
2. Skręcić wszystkie boki 
łóżeczka za pomocą śrub 
(poz. 1) oraz nakrętek 
wałeczkowych
(poz. 3), wg rysunku obok.

3. (Tylko dla łóżeczka z 
szufladą) Wstawić płytę 
maskującą na kołki drewniane
(poz 2.) widoczne na
widoku B.
4. W zależności od wieku 
dziecka, przykręcić dno 
łóżeczka na właściwej 
wysokości za pomocą śrub 
(poz. 1) i nakrętek 
wałeczkowych (poz. 3)

8x poz. 3
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poz. 2

1. Przykręcić prowadnicę do 
części bocznej szuflady(widok 
B) za pomocą dwóch śrub 
(poz. 5)

2. Wbić kołki drewniane (poz.
2) w części boczne szuflady 
(widok C i A)
3. Wsunąć dno szuflady w 
rowki części bocznych.
4. Skręcić front z częścią tylną
śrubami (poz. 4)

UWAGA! Dno występuje 
w dwóch wariantach. 
Pierwszy z jednolitej 
płyty, drugi z dwóch płyt,
które należy połączyć 
listwą łączącą. (widok D)

Listwa łącząca dna szuflady


