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  Park Kullanım Kılavuzu

Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma
talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.



KURULUM:

Fermuarını açıp parkı taşıma çantasından çıkartınız (Şekil A).
Katlanmış parkın etrafına sarılmış olan park şiltesinin cırt bantları 
açınız ve parkı şilte içerisinden çıkartınız (Şekil B). 

               
Parkın göbeği yerden 50cm yukarı pozisyonda iken (Şekil C) parkın
kısa kenarlarının ortasından tutunuz ve kenarları iki yana doğru ayırınız
(Şekil D).
UYARI! Şekil E ve F’de açıklanan işlemleri yaparken parkın göbeği
mutlaka yerden 50cm yukarıda pozisyonlanmış olmalıdır.

               
Yanlara doğru ayırdığınız kısa kenarları yukarıya doğru kaldırarak yere
paralel  konuma  getiriniz  (Şekil  E).  Bu  işlemi  yaptığınızda  kenarların
ortasında  bulunan  kilit  mekanizmaları   “klik”  sesi  çıkartarak  yerlerine
kilitlenecektir.
Kısa kenarların doğru olarak kilitlendiğinden emin olduktan sonra bu defa
uzun  kenarların  ortasından  tutunuz  ve  kenarları  yukarıya  doğru
kaldırarak yere paralel konuma getiriniz (Şekil F). Bu işlemi yaptığınızda
kenarların  ortasında bulunan kilit  mekanizmaları   “klik”  sesi  çıkartarak
yerlerine kilitlenecektir.



                   

Parkın 4 kenarını açtıktan sonra tabanın ortasında bulunan park göbeğini
elinizle aşağıya doğru iterek yerine oturtunuz ( Şekil G).
Parkın şiltesini yumuşak yüzeyi yukarı bakacak şekilde parkın tabanına 
yerleştiriniz (Şekil H).

UYARI! Şilteyi park tabanına yerleştirmeden önce uzun ve kısa 
kenarların ortasında, kumaş altında bulunan kilit mekanizmalarının 
doğru olarak kilitlendiğinden emin olunuz.

Ara kat kurulumu: 

Ara katı kurmak için önce şilteyi parkın içinden çıkartınız.  Ara kat 
bağlantı kancalarını park kenarlarına geçiriniz. Köşelerdeki cırt cırtları 
tutturunuz. Ürün içeriğinde ara katı germe işlemi içim kullanacağınız 4 
adet demir çubuk bulunur. Ara kat çubuklarından bir ince uçlu bir düz 
uçlu demiri ara kat üzerindeki karşılıklı yuvaların içine sokup ince uçlu 
boruyu düz borunun içine sokarak birleştiriniz.( Şekil I). Bu işlemi diğer 
taraf için de tekrarlayınız.
Çubukları yerlerine taktıktan sonra şilteyi ara katın içine yerleştiriniz.



Alt Değiştirme Ünitesinin Kurulması: 
1- Alt değiştirme ünitesinin parçalarını çıkarınız (Şekil 1). 
2- Alt  değiştirme  ünitesinin  borularını,  ünitenin  kumaş  kısmında

bulunan yuvalara geçiriniz ( Şekil 2).
3- Kumaşı yuvalardan geçirdiğiniz boruları  üzerinde metal  pim olan

boruyu, üzerinde delik olan borunun içine geçiriniz (Şekil 3).
4- Alt değiştirme ünitesini parkın üzerine yerleştiriniz. 
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 Sallama Ayaklarının Kurulması:

1- Sallanma ayaklarını ve parçalarını paketten çıkarınız (Şekil 1).
2- Sallanma  ayaklarını,  oyun  parkının  altında  bulunan  çapraz

demirlerin, köşelere yakın uçlarına takınız.(Şekil 2). 
3- Sallanma  fonksiyonu  kullanmak  istemiyorsanız,  sallanma

ayaklarını yana doğru iterek kaldırınız (Şekil 3). 
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Yüksekliği Ayarlanabilir Kenar:

   

Oyun Parkının uzun kenarlarından birisi raylı sistemi sayesinde alçaltılabilir. Bu 
kenarın yüksekliğini ayarlamak için iki üst köşeye yakın bulunan ayar mandallarını 
üzerlerinde okla gösterilen yönde (parkın içine doğru) kaydırınız. Ayar bitince iki 
mandalı serbest bırakarak kilitlendiklerinden emin olunuz.  

PARKIN KATLANMASI:

1. Şilteyi ve ara katı çıkarınız. 

UYARI! OYUN PARKI  AYARLANABILIR KENARI AŞAĞI İNDİRİLMİŞ  
            İKEN ASLA KATLANMAMALIDIR. 
UYARI! OYUN PARKINI KATLAMADAN ÖNCE AYARLANABİLİR 
            KENAR EN ÜST KONUMA  GETİRİLMİŞ OLMALIDIR.



2.Parkın  alt  tabanının  ortasındaki  göbeği  yaklaşık  50  cm  kadar
yukarıya kaldırınız. 

3.  Parkın  kısa  ve  uzun  kenarlarının  ortasında  (kumaşın  altında)  kilit
mandalları ve bu mandalların üzerinde düğmeler bulunur. Parkı katlayıp
kapatmak için önce uzun kenarlardan başlayarak, tek tek bu düğmelere
basıp  kenarı  aşağı  doğru  itiniz.  Tüm  kenarların  ’V’  harfi  şeklinde
katlanmış olması gerekir.

4. Parkın kısa kenarlarını da aynı şekilde katlayınız. 
5. Parkın tabanındaki göbeği tutarak bu defa tam olarak yukarı kaldırınız.
6. Şilteyi parkın etrafına sararak cırt cırtlarını bağlayınız. 

NOT: Yukarıdaki adımlar düzgün bir biçimde uygulanmazsa oyun parkı
şilte ile sarılıp bağlanamaz. 

UYARI! Kenarları katlarken kilitlerin açıldığından ve kenarların simetrik
katlandığından  emin  olunuz.  Aşağıda,  sağdaki  şekilde  görüldüğü  gibi
kenarın bir tarafı kilitten kurtulurken diğer tarafı kilitli kalmış ise kenarlar
doğru katlanmamış, katlama işlemini YANLIŞ yapıyorsunuz demektir.  Bu
durumda parkı katlamak için kuvvet sarf ederseniz kenarları kırabilir ve
kilit arasına sıkışan kumaşı yırtabilirsiniz. 

YANLIŞ  YAPILAN  BU  İŞLEM  ve  ZORLAMA  NETİCESİNDE
OLUŞABİLECEK ARIZALAR GARANTİ KAPSAMINA GİRMEZ.

              



TEMİZLİK ve BAKIM

Parkın kumaş kısımları kimyasal içerikli olmayan bir sabun ve ılık su ile
nemlendirilmiş bir bez ile bastırmadan silinmeli ve saç kurutma makinesi
gibi hava üfleyen bir kurutucu ile kurutulmalıdır.  Kumaş kısımlar çamaşır
makinesinde yıkanmaz, kurutma makinesinde kurutulmaz. Çamaşır suyu
temizleme  gayesiyle  asla  kullanılmamalıdır.  Nemli  veya  ıslak  iken
katlanıp  kapatıldığı  takdirde  kumaş  kısımlarda  küflenme  ve  metal
kısımlarda  ise  paslanma  oluşabileceğinden,  park  asla  tamamen
kurutulmadan kapatılmamalıdır.

UYARILAR!

      Kullanmadan önce lütfen aşağıdaki uyarıları dikkatle okuyunuz.

 Beşik demirleri takılı ve tam açık durumda değilken yapılan sallama hareketi
köşe  plastiklerinin  zarar  görmesine ve  perçinlerde gevşeme sonucu denge
problemi oluşmasına neden olur. Bu tür yanlış kullanım sonucu oluşabilecek
hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

 Parkı kesinlikle plastik köşelerinden tutarak sallamayınız. Aksi takdirde köşe
plastikleri tutan perçin oluklarında hasar oluşur. Bu tür yanlış kullanım sonucu
oluşabilecek hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

 Parkı kullanmadan önce ambalajından çıkan tüm plastik poşet, klips gibi küçük
parçaları bebeğinizin erişemeyeceğe bir yere kaldırınız.

 Parkı tam olarak kurmadan kullanmayınız.
 Parkın kilit mandallarının tam olarak kilitlendiğinden emin olunuz.
 Çocukların asla parkı kurmasına veya katlamasına izin vermeyiniz.
 Boğulma tehlikesi: Sadece ürünün içinden çıkan yatağı kullanınız. Aksi halde

başka bir yatakla bebeğinizin güvenliği tehlikeye girebilir.
 Bebeğiniz parkın içinden tek başına çıkabilecek kadar büyükse, kendi başına

oturabiliyor,  dizleri  üzerine  çömelebiliyor  veya  oyun  parkını  tek  başına
çekebiliyorsa parkın içinde oynatmayınız. 



 Çocuğunuzu  parkta  asla  yalnız  bırakmayınız.  Eğer  bırakmaya  mecbur
kalıyorsanız mutlaka tekerlekleri kilitleyiniz.

 Bebeğiniz için tehlikeli olabileceği için parkın içinde ipli oyuncaklar ya da emzik
zinciri  gibi  boynuna  dolanabilecek  şeyler  bırakmayınız.  Bütün  bağlantıların
düzgün ve gergin olmasına, açıkta hiçbir parçanın kalmamış olmasına dikkat
ediniz.

 Şilteyi (beşik gövdesi)  asla oyun parkı haricinde dışarda kullanmayınız.
 Ürünün ara katına ilave yatak koyacaksanız iç yüksekliğin 200mm’den az hale

gelmemesine dikkat ediniz.
 Parkı pencereye ya da merdivenlere yakın bir yere koymayınız.
 Parkı soba, ateş, şömine vb gibi yerlere yakın bir yere koymayınız.
 Bebeğiniz parkın içindeyken parkın yerini değiştirmeyiniz.
 Parkın içine bebeğinizin üzerine basıp dışarı atlayabileceği bir şey koymayınız.
 Bebeğinizin güvenliği için parkın parçalarını düzenli olarak kontrol ediniz.
 Parkı düz bir zemin üzerinde kurunuz. Eğimli bir zemin üzerine kurmayınız.
 Küçük çocukların oyun parkının çevresinde nezaretçisiz olarak oynamalarına

izin vermeyiniz.
 Oyun parkının herhangi bir parçası eksik, kırık veya yırtılmış ise ürünü asla

kullanmayınız. 

ÖNEMLİ:     Atak Dış Ticaret A.Ş.Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım /  
onarım arabanın garanti kapsamından çıkmasına neden olur. 

UYARI! Kullanım Kılavuzundaki talimatlara uyulmaması durumunda oluşabilecek
arızalar garanti kapsamı dışındadır.

İthalatçı Firma:
Mar Bebek Ürünleri San ve Tic. Ltd. Şti.

          Teknik Servis:
Atak Dış Ticaret A.Ş.
Dereboyu Caddesi  Aytaç Mahallesi No: 44/1   Halkalı / İstanbul
Tel : 0 212 696 35 25      Fax : 0 212 698 64 65

www.kraftbaby.com
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