TY101
Calipso Diamond
Oyun Parkı
Kullanım Kılavuzu

AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ,
ÖNEMLİDİR, İLERİDE BAŞVURMAK İÇİN SAKLAYINIZ.
Ürünün renk, desen, aksesuarları bu resme göre farklılık gösterebilir.

KURULUM:

Fermuarını açıp parkı ta ıma çantasından çıkartınız ( ekil A). Katlanmı
parkın etrafına sarılmı olan park iltesinin cırt bantları açınız ve parkı
ilte içerisinden çıkartınız ( ekil B).

Parkın göbe i yerden 50cm yukarı pozisyonda iken ( ekil C) parkın
kısa kenarlarının ortasından tutunuz ve kenarları iki yana do ru ayırınız
( ekil D).
UYARI! ekil E ve F’de açıklanan i lemleri yaparken parkın göbe i
mutlaka yerden 50cm yukarıda pozisyonlanmı olmalıdır.

Yanlara do ru ayırdı ınız kısa kenarları yukarıya do ru kaldırarak yere
paralel konuma getiriniz ( ekil E). Bu i lemi yaptı ınızda kenarların
ortasında bulunan kilit mekanizmaları “klik” sesi çıkartarak yerlerine
kilitlenecektir.
Kısa kenarların do ru olarak kilitlendi inden emin olduktan sonra bu defa
uzun kenarların ortasından tutunuz ve kenarları yukarıya do ru kaldırarak
yere paralel konuma getiriniz ( ekil F). Bu i lemi yaptı ınızda kenarların
ortasında bulunan kilit mekanizmaları “klik” sesi çıkartarak yerlerine
kilitlenecektir.

Alt de i tirme ünitesinin kurulumu:

Alt de i tirme ünitesinin uçlarında
ufak pimler olan 2 adet kısa demiri
ve yine uçlarında bu pimlerin girmesi
için açılmı olan delikleri bulunan 2
adet uzun demiri bulunur.

Kısa ve
uzun demirleri alt
de i tirme ünitesinin kenarlarındaki
kuma oluklardan geçiriniz. Daha
sonra kısa demirlerin uçlarındaki
pimleri içeri itiniz ve uzun demirlerin
içine geçiriniz. Pimler uzun demirler
ucundaki deliklere girene kadar
itiniz. Bu i lemi her iki taraf içinde
tekrar ediniz.

Alt de i tirme ünitesinin plastik
çengellerini parkın kenarlarına
geçirerek üniteyi parkın üzerine
yerle tiriniz.

UYARI! Sallama ayaklarını sallama işleminin bitmesinin ardından kapatmalıyız.
Aksi taktirde ayakların uzun süre açık kalması durumunda plastiklerin açılmalar
görülebilir ve atma yapılabilir.

UYARI! Oyun parkını asla plastik köşelerinden tutarak sallamayınız.
UYARI! Sallanma ayakları açık haldeyken alt değiştirme ünitesini ASLA kullanmayınız.
UYARI! Oyun parkını sallanma ayakları takılı iken katlamaya çalışmayınız. Katlamadan
önce mutlaka sallama ayaklarını çıkarınız.
. Sallama ayakları takılıyken ürün kapanmaz.
UYARI! Park yatağın taşıma kapasitesi maksimum15 kg’dır.

. 11 kg taşıma kapasiteli alt değiştirme ünitesi
. Ara kat takılı iken ana ünitenin maksimum taşıma kapasitesi 9 kg’dır.

UYARI! Bebeğinizi beşiğin içinden alırken park yatağın koruma kollarına ağırlığınızı
vermeyiniz, koruma kollarına bebeğinizi oturtmayınız. ( Park yatağın kısa veya uzun
kolları tek başına bebeğin ağırlığını ya da vücut ağırlığınızı taşıyamaz).

NOT: Yukarıdaki adımlar düzgün bir biçimde uygulanmazsa oyun parkı
ilte ile sarılıp ba lanamaz.
UYARI! Kenarları katlarken kilitlerin açıldı ından ve kenarların simetrik
katlandı ından emin olunuz. A a ıda, sa daki ekilde görüldü ü gibi
kenarın bir tarafı kilitten kurtulurken di er tarafı kilitli kalmı ise kenarlar
do ru katlanmamı , katlama i lemini YANLI yapıyorsunuz demektir. Bu
durumda parkı katlamak için kuvvet sarf ederseniz kenarları kırabilir ve
kilit arasına sıkı an kuma ı yırtabilirsiniz.
YANLI YAPILAN BU LEM ve ZORLAMA NET CES NDE
OLU AB LECEK ARIZALAR GARANT KAPSAMINA G RMEZ.

TEM ZL K ve BAKIM
Parkın kuma kısımları kimyasal içerikli olmayan bir sabun ve ılık su ile
nemlendirilmi bir bez ile bastırmadan silinmeli ve saç kurutma makinesi
gibi hava üfleyen bir kurutucu ile kurutulmalıdır. Kuma kısımlar çama ır
makinesinde yıkanmaz, kurutma makinesinde kurutulmaz. Çama ır suyu
temizleme gayesiyle asla kullanılmamalıdır. Nemli veya ıslak iken
katlanıp kapatıldı ı takdirde kuma kısımlarda küflenme ve metal
kısımlarda ise paslanma olu abilece inden, park asla tamamen
kurutulmadan kapatılmamalıdır.

UYARI: Oyun parkında çocuğunuzu asla gözetimsiz bırakmayınız.
UYARI: Oyun parkını elektrik prizi, düğme ve kablolardan uzak tutunuz.
UYARI: İlaç veya benzeri büyüklükte yutulabilecek cisimleri veya oyuncakları oyun parkı içerisinde bırakmayınız.
UYARI: Oyun parkının yakın çevresinde elektrik sobası, gaz sobası vb. gibi diğer güçlü kaynaklarından
çıkabilecek yangın tehlikesine karşı tedbirli olunuz ve oyun parkını bu tip ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
UYARI: Oyun parkının herhangi bir kısmı kırık, yarık veya eksik olması durumunda ürünü kesinlikle
kullanmayınız ve yalnızca yetkili marka teknik servisi tarafından uygun görülmüş olan yedek parçaları kullanınız.
UYARI: Çocuğa ayak basamağı oluşturabilecek veya havasız kalmasına ve boğulma tehlikesi oluşturacak ip,
abajur/perde kordonu gibi hiçbir şey oyun parkı içerisinde bırakılmamalı veya oyun parkı diğer mamullere
yakın olarak yerleştirilmemelidir.
UYARI: Oyun parkı içerisine aynı anda birden fazla çocuk yerleştirmeyiniz.
UYARI: Oyun parkını, çocuğunuz içerisindeyken asla kaldırmayın, taşımayın.
UYARI: Oyun parkı içerisinde birden fazla yatak kullanmayınız.
Oyun parkı yalnızca kilitlenme mekanizması devreye girdiğinde kullanım hazır olur.
Kullanmadan önce tüm kilitlenme mekanizmalarının tam olarak devreye girdiğinden emin olunuz. Oyun
parkının açılımı, kurulumu ve katlanması esnasında çocuğunuzu oyun parkından uzak tutunuz.
Bebek için en güvenli konum oyun parkı zemininin en alçak konumudur. Bebek kendi başına oturabilecek yaşa
ulaştıktan sonra her zaman yatak bu seviyede kullanılmalıdır, ara kat özelliği varsa kullanılmamalıdır. Ara kat
ağırlığı 9kg’yu geçmeyen ve oturmaya başlamamış bebekler içindir.
Oyun parkı tabanı en düşük konumdayken içine yatak konulduktan sonra, yatak yüzeyinden oyun parkının üst
sınırına kadar en az 500mm (50cm) mesafe olmalıdır. Ara kat özelliği bulunan oyun parklarında yatak ara kat
üzerine yerleştirildikten sonra yatak yüzeyinden oyun parkının üst sınırına kadar en az 200mm (20cm) mesafe
olmalıdır.
Oyun parkı içerisine koyulacak yatak ile oyun parkının kenarları ve köşeleri arasında kalabilecek
azami boşluk 30mm (3cm) olmalıdır. Yatak ve park arasında daha fazla boşluk kalması güvenli değildir.
Alt değiştirme tablası özelliği varsa, bu üniteler ağırlığı 11 kg’yu geçmemiş bebeklerin kullanımına uygundur.
Oyun parkı bağlantıları uygun bir şekilde sıkıştırılmalıdır, birleşme noktaları düzenli olarak kontrol edilmelidir
ve gerekli durumlarda yeniden sıkıştırılmalıdır.
Çocuğunuz kendi başına oyun parkından dışarı tırmanabilecek erişkinliğe geldiğinde düşmeden
kaynaklanabilecek yaralanmaları önlemek için oyun parkı artık kullanılmamalıdır.
Ürün EN 716-1:2008 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

ÖNEMLİ:Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım, ürünün
garanti kapsamından çıkmasına neden olur.
Kullanma kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti
kapsamı dışındadır.

