
NAVODILA ZA MONTAŽO IN UPORABO 

POMEMBNO! SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO! PAZLJIVO PREBERITE! 
Pozor! Napake pri uporabi oziroma neupoštevanje teh navodil in varnostnih opozoril lahko povzročijo 
nevarnosti in celo smrt otrok kot posledica poškodb ali zadušitve. V primeru neupoštevanja teh 
navodil bi lahko bila varnost vašega otroka ogrožena. Pomembno! Proizvajalec CAM IL MONDO DEL 
BAMBINO S.p.A. si pridržuje pravico do sprememb izdelka zaradi tehničnih ali komercialnih razlogov. 
Pomembno! Izdelek uporabljajte samo v originalni izvedbi. V nasprotnem primeru proizvajalec ne 
odgovarja za posledice. Opozorilo! Ne uporabljajte posteljice, če je kateri del zlomljen, izmaknjen ali 
manjka. Uporabljajte samo originalne nadomestne dele. Opozorilo!  Da bi se izognili nevarnosti 
padca otroka posteljico ne uporabljajte več, ko je otrok sposoben plezati. Opozorilo!  Nevarnost 
pomenijo tudi vsi izvori toplote in odprtega ognja, kot so npr. električne in plinske peči ipd. 
Opozorilo! Ne puščajte v posteljici raznih predmetov, kateri bi lahko pomenili naslon za dvig otroka 
ali pomenili nevarnost zadušitve, kot npr. vezice, zavese, vrvi… Opozorilo! Posteljica je pripravljena za 
uporabo šele takrat, ko so vsi njeni deli pričvrščeni in zavarovani. Opozorilo! Pred vsako uporabo 
posteljice preverite, da so vsi deli pravilno nameščeni in zavarovani! Opozorilo! Preverite, da so deli 
za fiksiranje posteljice pritrjeni in jih po potrebi znova pritrdite in ustrezno namestite! Opozorilo! Ves 
čas imejte otroka v posteljici na očeh, še posebej, če je otrok buden. Opozorilo! Pri montaži pazite, 
da prste ne približate vogalom, saj se lahko poškodujete. Opozorilo! V posteljici ne uporabljajte več 
kot eno vzmetnico. Minimalne dimenzije vzmetnice so 1180 x 600 x 20 mm. Pozor! Dolžina in širina 
vzmetnice morajo biti take, da izmed posteljice in vzmetnice ni reže večje od 30 mm. Opozorilo! V 
posteljico nikoli ne dodajajte vzmetnice višine več kot 80 mm. Rdeča oznaka prikazuje maksimalno 
priporočljivo višino vzmetnice. Nikoli ne odstranjujte vzmetnice, ki je originalno prispela z posteljico. 

Navodila za montažo (glej slike v priloženih navodilih) 
1. Posteljico postavite vertikalno in odpnite ježka okoli nje. 
2. Pridržite konce obeh kratkih stranic posteljice in jih potegnite navzgor. 
3. Odprite posteljico in istočasno zadržujte srednji del dvignjen s pomočjo ročke, ki se nahaja na 

dnu. Medtem, ko držite sredino dvignjeno zapnite vse stranice tako, da jih dvignete navzgor 
dokler na zaskočijo. OBVEZNO najprej zapnite krajši stranici. 

4. Ko so vse stranice zapete (slišite klik in so trdne) potisnite srednji del posteljice navzdol. 
5. Pripnite zadrgo in jo zaščitite kot je na sliki. 
6. Namestite 4 cevi ležišča, kot je na sliki. 
7. Položite vzmetnico na ležišče. 
8. Vzmetnico pravilno prilagodite v ležišče. 
9. Namestite strehico z dvema sponkama na cevi tako, da sta ti ustrezno pričvrščeni. 
10. Pritrdite strehico na zadnji strani s neti, ki se nahajajo na zadnji strani posteljice. 
11. Pravilno vstavite cevi Cin D v luknje previjalne blazine kot je prikazano na sliki. Pozor! Bodite 

pozorni na pravilno usmerjenost cevi D. Kljukice na cevi D morajo biti postavljene proti 
notranjosti previjalne blazine (mizice) kot je prikazano na sliki. 

12. Vstavite dve cevi C v pripravljeni luknji. Pozor! Luknje na ceveh morajo biti obrnjene proti 
zunanjemu delu. 

13. Namestite 4 cevi D tako, da pritiskate gumbe na njih in jih potisnete v cevi C dokler ne 
zaslišite klika.  

14. Postavite previjalno podlogo na posteljico tako, da se kljukice prilegajo ogrodju. 
15. Previjalno podlogo pritisnite navzdol in ga jo s kljukicami pritrdite na posteljico. 
16. Namestite viseče igračke na pripravljena mesta na strehici posteljice. 
17. Zaprite stransko okno z zadrgo 
18. Namestite mrežo proti komarjem na potisna neta ki se nahajate na zunanji strani strehice. 
19. Potegnite mrežo preko strehice. Prileganje zagotavlja elastika v mreži. 
20. Potegnite mrežo čez posteljico kot je prikazano na sliki, da dosežete prileganje kot je na sliki 

20/a 
21. Za zaklepanje koles pritisnite na vzvod prikazan na sliki. Za sprostitev zavore vzvod 

privzdignite. Pozor! Vedno uporabljajte zavoro, če je otrok v prenosni posteljici. 



Redno koriščenje 
22. Namestite vzmetnico na dno postelje. 
23. Pasove na koncu vzmetnice (A) potisnite preko odprtin na dnu posteljice (B) in jih pritrdite. 

Ponovite postopek na obeh straneh. 

Zlaganje prenosne posteljice 
24. Prenosno posteljico zlagajte tako, da imate privzdignjen sredinski del posteljice in nato 

sproščajte mehanizem v stranicah tako, da mehanizem v sredini stisnete in sprostite zaklop. 
Pozor! Zlaganje izvedite v obratnem vrstnem redu kot postavljanje. 

25. Povlecite sredinsko ročko na dnu posteljice navzgor in ustrezno zložite posteljico 
26. Zaprite prenosno posteljico in namestite vzmetnico okoli posteljice in na koncu vse skupaj 

pričvrstite s trakovi z ježki kot je prikazano na sliki. 
27. Postavite torbo za prenašanje na višji del posteljice in samo posteljico ter dodatno opremo 

vstavite v torbo, ki jo zaprete z zadrgo. 

Nega in vzdrževanje 
 Redno preverjajte da ima posteljica vse dele, da ni poškodovana ali strgana. 
 Ne sedite in ne naslanjajte se na stranice posteljice, saj lahko povzročite napake zaradi 

katerih posteljica ne bo delovala pravilno in je lahko nevarna za otroka. 
 Če posteljico uporabljate na plaži vedno pred zlaganjem preverite ali ste odstranili ves pesek. 
 Za čiščenje posteljice uporabite mlačno vodo ter blag detergent. 
 Torbo lahko operete v pralnem stroju s programom za občutljive in mehke tkanine. Ne 

uporabljajte belila! 
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