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1. Otroško gnezdo je namenjeno spanju dojenčkov od 0 do 5 mesecev. 
2. OPOZORILO! Prenehajte z uporabo, ko se otrok začne obračati sam brez pomoči. 
3. OPOZORILO! Nikoli ne uporabljajte gnezda  za prenašanje ali nošenje otroka 
4. OPOZORILO! Ni primeren za skupno spanje v postelji s starši, ko odrasli spijo 
5. OPOZORILO! Med uporabo tega izdelka nikoli ne puščajte otroka brez nadzora! 
 
NAVODILA ZA UPORABO 
OPOZORILO 
PAZLJIVO PREBERITE IN SHRANITE NAVODILA ZA NADALJNO UPORABO! 
UPOŠTEVALJTE OPOZORILA IN NAVODILA ZA NASTAVITEV, UPORABO IN VZDRŽEVANJE 
PRODUKTA! 
POMEMBNO-HRANITE ZA NADALJNO UPORABO-PREBERITE PAZLJIVO 
Preberite pazljivo, otrokova varnost je lahko ogrožena, če ne upoštevate navodil. 
Opozorilo: pred uporabo iz izdelka odstranite plastične vrečke in embalažo in jih hranite izven dosega otroka. 
 
Poleg zgornjih varnostnih pravil in napotkov upoštevajte tudi spodnja navodila: 
1. Izdelek vedno uporabljajte z ležiščem, ki je vključeno, pritrjeno na gnezdo. Ne uporabljajte dodatne ali druge 
vzmetnice. Nevarnost zadušitve! 
2. OPOZORILO! Izdelek vedno položite na ravno,  trdno in stabilno površino. 
3. OPOZORILO! Izdelka nikoli ne postavljajte na povišane površine, kot so mize, stoli ali omare, pralni stroj itd. 
4. OPOZORILO! Če morate spremeniti mesto(lokacijo) gnezda, najprej vzemite otroka iz njega. 
5. OPOZORILO! Izdelek hranite proč od ognja. 
6. OPOZORILO! Izdelka nikoli ne približujte odprtemu ognju ali drugim virom močne toplote, kot so električni grelniki 
ali štedilniki, plinski grelniki ali peči itd. 
7. OPOZORILO! Spremljajte otrokovo temperaturo. Pregrevanje je lahko nevarno za otrokovo življenje. 
8. OPOZORILO! Otrok mora biti postavljen in vstavljen z nogami na spodnji koničasti konec gnezda. Otrok mora biti 
vedno položen na hrbet na žimnici. V gnezdu nikoli ne puščajte ohlapnih, ostrih ali majhnih predmetov. Vedno 
uporabljajte v sobi s priporočeno temperaturo. 
9. OPOZORILO! Takoj prenehajte uporabljati izdelek, če na njem opazite kakršne koli znake poškodb. 
10. OPOZORILO! Izdelek očistite s strogim upoštevanjem navodil proizvajalca. 
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