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Plain SL
60x120cm Oyun Parkı
Kullanım Kılavuzu

Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle
okuyunuz.
İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.
Ürünün renk, desen, aksesuarları bu resme göre farklılık gösterebilir.

Ürünün Açılması

Taşıma çantasının fermuarını açınız; Şilte ve şaseyi çıkartınız. Oyun parkını
diklemesine tutun ve 3 plastik kemeri de açınız.

Kısa kenarlardan başlayarak 4 kenarı da ortalarından tutup yukarı çekerek açınız.
Kenarlar tamamen açıldığında KLİK sesi duyacaksınız.
Parkın ortasının tamamen düz olduğundan ve sabitlendiğinden emin olunuz.
Şilteyi dolgulu tarafı üste gelecek şekilde parkın içine yerleştiriniz. Henüz kullanıma
hazır değildir. Önce bütün mekanizmaların kilitli ve sabit olduğundan emin olunuz.

Ürünün Katlanması

Şilteyi kaldırınız ve brandayı ortasından yukarı doğru çekiniz.
Kısa ve uzun kenarların ortasındaki kilit noktalarını bulunuz ve düğmelere basınız.
Düğmeye basılı tutarak kenarları aşağı doğru iterek kenarın V şeklini almasını sağlayın

Bu işlemi tüm kenarlar için gerçekleştiriniz. Tüm üst kenarların kilit leri açıldıktan sonra 4
ayağı da birbirine doğru getirerek parkı toplayınız.

Şilteyi dolgulu kısmı içte kalacak şekilde katlanmış parkın etrafına sarınız. 3 naylon
kemeri de gerekli şekilde takınız. Parkı taẟıma çantasının içine koyduktan sonra
fermuarını çekerek çantayı kapatınız.

Ara Katın Kurulumu:
Ara katı kurmak için Şekil 1’de gösterildiği şekilde ara kat demirlerini takınız. Ara kat ile
kullanımda ara kat demirlerinin üzerine Şekil 2’de gösterildiği gibi parkın şiltesinin
koyulması gerekmektedir. Ara kat Şekil 3’te gösterildiği gibi önce şilte sonra kat alınarak
şekilde çıkarılabilir.

UYARILAR
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’ı 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.
DİKKAT: Kullanım kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde
oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

Malın garanti süresi içerisin de arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti
süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Güneş ışığı solmaya neden
olacağından, kullanılmadığı zamanlarda katlanarak kapanmış dahi olsa araba balkon,
pencere yakını gibi güneşe maruz kalacağı yerlerde saklanmamalıdır.
Dış etkenlere ve fiziksel müdahaleye maruz kalmış bu sebeple hasarlanmış parçalar garanti
kapsamına girmez.

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.

Kullanım Ömrü 5 Yıldır.
İthalatçı Firma:
Atak Dış Ticaret A.Ş.
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