Momiki. Z potrzeby dziecka, w zgodzie z naturą.

ZASADY UŻYTKOWANIA
WAŻNE: Nie użytkuj mebla bez przeczytania i w pełni zrozumienia wskazówek zawartych poniżej.
Przeczytaj uważnie instrukcję i zachowaj ją na przyszłość. Zawsze stosuj się do poniższych zaleceń.
1. Nie używaj mebla, jeżeli wszystkie elementy nie są prawidłowo zamontowane i wyregulowane zgodnie
z instrukcją.
2. Nie używaj mebla, jeżeli brakuje jakiejkolwiek części lub jest uszkodzona czy zniszczona.
3. Zanim umieścisz dziecko na podeście, upewnij się, że tylne drążki zabezpieczające są prawidłowo
przymocowane.
4. Regularnie sprawdzaj wszystkie mocowania i w razie potrzeby je dokręć.
5. Nie reguluj wysokości mebla w momencie, kiedy dziecko na nim stoi.
6. Zawsze umieszczaj mebel na stabilnej, równej i suchej powierzchni.
7. Mebel powinien stać tylko i wyłącznie przy blacie.
8. Nie pozwalaj dziecku na wspinanie się na mebel bez nadzoru osoby dorosłej.
9. Przewrócenie się mebla wraz z dzieckiem, może doprowadzić do poważnych obrażeń, dlatego
nie zostawiaj dziecka stojącego na meblu bez opieki.
10. Przechowuj mebel w bezpiecznej odległości od schodów, drabinek, okien lub ścian.
11. Mebel przeznaczony jest dla dzieci, nie dla osób dorosłych. Maksymalna dopuszczalna waga to 50 kg.
Nie użytkuj produktu po przekroczeniu tej wagi.
12. Mebel przeznaczony do użytku wewnętrznego.
13. Bądź świadomy ryzyka związanego z obecnością otwartego ognia i innych źródeł ciepła, takich jak:
listwy elektryczne, ogień palnika gazowego itp. w pobliżu mebla. Unikaj narażania mebla na zbyt
wysokie temperatury, nie umieszczaj go w bezpośredniej styczności ze źródłem ciepła, takim jak:
kaloryfer, kominek itp.
14. Unikaj kontaktu kitchen helpera z wodą, ponieważ może to spowodować spuchnięcie,
wybrzuszenie oraz odkształcenie mebla. W przypadku wylania wody lub innych płynów niezwłocznie
usuń ciecz suchą szmatką, tak aby nie dostała się do wewnętrznych warstw drewna.
15. Ze względu na gładką powierzchnię podestu rekomendowane jest, aby dziecko stało w nim na boso,
w obuwiu lub w podgumowanych skarpetkach.
PIELĘGNACJA
Plamy należy usuwać szybko przy użyciu ręczników papierowych lub wycierać czystą, suchą lub lekko
zwilżoną szmatką. Po kontakcie z detergentami lub dużą ilością wody kolor drewna może ulec zmianie.
Nie powinno się trzeć ani stosować twardych gąbek do usuwania plam z kitchen helpera, może to
spowodować ścieranie wierzchniej warstwy lakieru.

