Cestovní postýlka DERYAN
Návod k použití
Otvírejte opatrně!
Při vyndávání cestovní postýlky z přepravního obalu buďte opatrní, postýlka se rychle automaticky rozkládá.
Používejte cestovní postýlků jen k účelům, ke kterým je určena.
Cestovní postýlka neposkytuje 100% ochranu proti slunečnímu záření. Materiál pohlcuje cca 50% UV paprsků.
Důležité informace:
Při používání výrobku postupujte v souladu s těmito instrukcemi a uchovejte je pro pozdější použití.
Cestovní postýlka BABY je určena pro děti ve věku od narození do cca 18 měsíců věku.
Cestovní postýlka PEUTER je určena dětem až do věku 4 let.
Údržba:
Cestovní postýlku je možné čistit za použití teplé mýdlové vody.
Nepoužívejte sušičku.
Spací pytel je možno prát v automatické pračce na 30 stupňů a také sušit v sušičce.
Použití:
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Po vyjmutí cestovní postýlky z přepravního obalu se postýlka automaticky rozloží.
Nechte nafouknout samonafukovací matraci otevřením ventilu a tento ventil opět uzavřete, poté co se matrace nafoukne. Pokud se
matrace při prvním použití nenafukuje, dofoukněte ústy. Při dalším použití se nafukuje již sama.
Po nafouknutí vložte matraci do dvojitého dna v postýlce, které zapněte zipem (platí pro modely LUXE ).
Pro otevření plné otevření vstupu do postýlky ho přehoďte přes okraj postýlky nebo srolujte a zajistěte v otevřené pozici za pomoci
upevňovacích ok.
Pro modely bez samonafukovací matrace je možno je dokoupit samostatně. Nepoužívejte samostatné jiné matrace, které svými rozměry
nemusejí být kompatibilní s cestovní postýlkou a mohou změny její užitné rozměry.

PEUTER BASIC:
PEUTER LUX:
BABY BOX:
BABY LUX:
PEUTER BOX LUXE

Cestovní postýlka, bavlněná podložka, cestovní obal
Cestovní postýlka s dvojím dnem, samonafukovací matrací a spacím pytlem. Cestovní obal
Otevřená cestovní postýlka a bavlněná podložka, obal
Cestovní postýlka s dvojím dnem, samonafukovací matrací a bavlněnou podložkou.Cestovní obal
Cestovní postýlka s dvojím dnem, samonafukovací matrací a bavlněnou podložkou. Rám postýlky. 2 x cestovní
obal. Lze využít s rámem i bez rámu.

Skládání:
Skládejte postýlku na pevném rovném povrchu, ideálně na zemi.
Po každém použití složte a uložte v obalu.
Prostudujte si instrukce před skládáním.
Po mnohonásobném složení může postýlka částečně změnit tvar a může být nutné ji znovu zformovat.
V případě nesprávného složení postýlky není možné uplatnit reklamaci.
Postup:
Odstraňte z postýlky všechny volné předměty, a zapněte zipy.
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v poloze kdy postýlka stojí ji uchopte uprostřed na obou stranách.
zvedněte dno postýlky na jedné straně k její vrchní části.
proveďte totéž na druhé straně postýlky.
podržte všech pruty konstrukce jednou rukou.
zvedněte složenou postýlku, jednou rukou uchopte střední část a druhou rukou stlačte horní část postýlky směrem dolů.
Stlačte vrchní část postýlky směrem dolů ke koleni (viz obrázek č. 6).
Postýlku složte dle obrázku č. 7.
Otočením vytvořte ze dvou kruhu z obrázku č. 7 jeden kruh. Kruh s elastickou páskou musí být při složení nahoře. Po složení přetáhněte
elastickou pásku přes všechny složené kruhy a vložte postýlku do přepravního obalu.
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