
Natural

Age 3-6 years
Yaş 3-6 yaş

MONTESSORI ACTIVITY BED

MONTESSORİ AKTİVİTE YATAĞI



IMPORTANT!
RETAIN FOR FUTURE REFERENCE:
READ CAREFULLY 
Reference to EN716-1:2017+ AC:2019
Product identification: 70*140 Naturel Wooden Montessori Activity Bed

WARNING Do not use more than one mattress in the cot.
WARNING Do not leave anything in the cot or place the cot close to another product, which could provide a foothold or present a danger of 
suffocation or strangulation, e.g. strings, blind/curtain cords, etc.
WARNING Be aware of the risk of open fire and other sources of strong heat, such as electric bar fires, gas fires, etc. in the near vicinity of the cot.
WARNING Do not use the cot/child’s bed if any part is broken, torn or missing. Use only spare parts approved by the manufacturer.

• Do not use this product without reading the instructions first.
• Before use, remove and dispose of all plastic bags and packaging materials and keep them out of reach of children.
• Stop using the crib as soon as the child can sit or kneel or pull itself up and push up on its hands or knees .
• The lowest position is the safest and that the base should always be used in that position as soon as the baby is old enough to sit up.
• Use of the product with round beds and/or mattresses or water beds is not permitted.
• The mattress must be chosen so that the depth of the cot (mattress upper surface to top edge of the bed frame) will be at least 50 cm
in the lowest position of the mattress support and at least 20 cm in its highest position. The mattress size should be 140 cm x 70 cm,
or at least 138 cm x 68 cm. The maximum thickness of the mattress for this bed must be 10 cm.
• The mattress should be no more then 30 mm shorter or narrower than the internal length or width of the cot bed.

Safety Precautions / Informations for The Crib 

• Assembly, disassembly or any adjustment should only be carried out under adult supervision.
• During assembly children should be kept away from the product due to possible risk of injury.
• All assembly fittings should always be tightened properly and that fittings should be checked regularly and retightened as necessary.
• Do not use this item if any components are missing or damaged. Contact Ulusal Elektronik Tek.San. ve Tic. A.Ş. for replacement parts and
instructional literature if needed.
• Young children should not be alllowed to play unsupervised in the vicinity of the crib.
• To prevent injury from falls that when the child is able to climb out of the cot, the cot shall no longer be used for that child.
• This product is suitable for children in the age range of children for which the product is designed in the 0–24 months age range.
• The maximum load for this crib is 20 kg.
• All assembly fittings should always be tightened properly and that care should be taken that no screws are loose, because a child could trap parts 
of the body or clothing (e.g. strings, necklaces, ribbons for babies' dummies, etc.), which would pose a risk of strangulation.
• Check that the surface where the products are located is flat.
• The lowest position is the safest and that the base should always be used in that position as soon as the baby is old enough to sit up.

CLEANING AND MAINTENANCE

• For better caring and maintenance, keep all the equipments and parts away from direct sunlight, dash, falling, high moisture, contact with liquids
• It is recommended that the product is controlled regularly against any possible damage. If a damage is detected, put it out the reach the children.
• Always follow the the instructions and do not use solvents, abrasive products or aggressive products.
• Only hand wash in cold water.

PRODUCT NAME: MONTESSORI ACTIVITY BED
Product ID: BYP-70140

INSTRUCTIONS AND INFORMATION SUPPLIED WITH PRODUCT



ÖNEMLİ! KULLANMADAN ÖNCE 
BU KULLANIM KILAVUZUNU OKUYUN VE 
GELECEKTE DE BAŞVURMAK İÇİN SAKLAYIN

EN716-1:2017+ AC:2019 için Referans 

Ürün Açıklaması:70*140 Doğal Ahşap Montessori Aktivite Yatağı

UYARI Beşikte birden fazla yatak kullanmayınız.
UYARI Bebek beşiğinde herhangi bir şey bırakmayın veya beşiği başka bir ürünün yakınına koymayın. Tutunmasına sebep olarak boğulma tehlikesi 
arz edebilir. (ipler, jaluzi /perde kordonları vb.)
UYARI Beşiğin yakınında açık ateş ve elektrikli bar yangınları, gaz yangınları vb. gibi diğer güçlü ısı kaynaklarının riskine karşı dikkatli olun.
UYARI Bebek beşiği kırık, yırtık veya parçası eksik ise kullanmayınız ve sadece üretici tarafından onaylanan yedek parçaları kullanınız.

• Talimatları okumadan bu ürünü kullanmayınız.
• Kullanmadan önce tüm plastik poşetleri ve diğer ambalajları (örn. bağlantı elemanları, sabitleme bağları vb.) çıkarın ve atın ve bunları çocukların
erişemeyeceği bir yerde saklayın.
• Çocuk oturabilir, diz çökebilir veya kendini yukarı çekebilir ve elleri veya dizleri üzerinde yukarı itebilir hale gelir gelmez beşiği kullanmayı bırakın.
• En alçak beşik pozisyonu en güvenli olanıdır ve bebek oturacak kadar büyüdüğünde tabanın her zaman bu pozisyonda kullanılması gereklidir.
• Ürünün yuvarlak yatak ya da su yatağı ile kullanılmasına izin verilmez.
• Yatak derinliği (yatak üst yüzeyinden karyola çerçevesinin üst kenarına kadar ) yatak desteğinin en alt konumunda en az 50 cm ve en yüksek en
az 20 cm olacak şekilde yatak seçilmelidir. Yatak ölçüsü 140 cm x 70 cm veya en az 138 cm x 68 cm olmalıdır. Beşik için maksimum yatak kalınlığı 
10 cm olmalıdır.
• Yatak, beşiğin iç uzunluğundan veya genişliğinden 30 mm’den daha kısa veya dar olmamalıdır.

Beşik için Güvenlik Tavsiyeleri ve Bilgiler

• Montaj sadece yetkili bir yetişkin tarafından yapılmalıdır.
• Montaj sırasında olası yaralanma riskinden dolayı çocuklar üründen uzak tutulmalıdır.
• Tüm montaj bağlantı parçaları her zaman doğru şekilde sıkılmalı ve bağlantı parçaları düzenli olarak kontrol edilmeli ve gerektiğinde yeniden
sıkılmalıdır.
• Herhangi parça eksik ya da hasarlıysa bu beşiği kullanmayınız. Kurulum ile ilgili konular için ve eksik parçalar için Ulusal Elektronik Tek. San. ve Tic. 
A.Ş. ile iletişime geçiniz.
• Küçük çocukların beşik yakınında gözetimsiz oynamalarına izin vermeyiniz.
• Düşmelerden kaynaklanan yaralanmaları önlemek için, çocuk beşikten çıkabildiğinde, beşik artık kullanılmamalıdır.
• Ürün, 0-24 ay yaş aralığındaki çocuklar için uygundur.
• Ürün, maksimum 20 kg ağırlık taşımaktadır.
• Tüm montaj parçaları doğru şekilde sıkılmalı ve çocuk vücudunun veya giysilerinin sıkışmaması için vidaların gevşek olmamasına dikkat edilmelidir. 
(ipler, kolyeler, kurdeleler, vb.)
• Sıkı olduklarından emin olmak için tüm bağlantıları ve/veya bağlantı parçalarını düzenli olarak kontrol edin.
• Yalnızca düz ve sabit bir yüzeyde kullanın.

TEMİZLİK VE BAKIM 

• Ürünün tüm parçalarını doğrudan güneş ışığından, darbelerden, düşmelerden, yüksek nemden, sıvı ile temastan uzak tutunuz.
• Ürünü iyi çalışır durumda tutmak düzenli bakım gerektirir. Düzgün çalıştığından, aşınma ve hasar belirtilerine karşı ürünün tüm parçalarını düzenli
olarak kontrol edin.
• Talimatlara uygun olarak, çamaşır suyu veya güçlü temizleyiciler kullanmayın.
• Sadece ılık su ile temizleyiniz.

ÜRÜN İSMİ : MONTESSORİ AKTİVİTE YATAĞI
Ürün Kodu: BYP-70140

ÜRÜNLE İLGİLİ KULLANIM VE KURULUM BİLGİLERİ
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