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ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

ΕΓΓΥΗΣΗ
     

Η Casa baby παρέχει εγγύηση 3 (τριών) ετών στον κάτοχο του προϊόντος από την 
ημερομηνία αγοράς του, για την άριστη ποιότητα των υλικών και τη σωστή λειτουργία του.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το προϊον και τους όρους εγγύησης μπορείτε 
να διαβάσετε στο www.casababy.gr καθώς και να επικοινωνήστε ηλεκτρονικά μαζί μας 
στο info@casababy.gr 

•Το προϊόν αυτό απευθύνεται σε παιδιά από 0 έως 6 μηνών. 

•Κίνδυνος από φωτιά και άλλες πηγές έντονης θερμότητας, όπως ηλεκτρικές αντιστάσεις, 
υγραέριο, φωτιά κλπ, στην κοντινή περιοχή του παιδικού κρεβατιού. 

•Μην χρησιμοποιείτε το παιδικό κρεβάτι αν οποιοδήποτε τμήμα έχει σπάσει, έχει σκιστεί 
ή λείπει και να χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά εγκεκριμένα μόνο από τον κατασκευαστή. 

•Μην αφήνετε οτιδήποτε μέσα στο παιδικό κρεβάτι ή να μην το τοποθετείτε κοντά σε άλλο 
προϊόν, που θα μπορούσε να δημιουργήσει σκαλοπάτι ή να προκαλέσει κίνδυνο ασφυξίας 
ή στραγγαλισμού, για παράδειγμα κορδόνια ή σπάγκους από κουρτίνες. 

•Μην χρησιμοποιείτε περισσότερο από ένα στρώμα στο παιδικό κρεβάτι.

•Το πάχος του στρώματος πρέπει να είναι τέτοιο ώστε το εσωτερικό ύψος απο την 
επιφάνεια του στρώματος έως το ανώτερο σημείο του κρεβατιού να είναι τουλάχιστον 150 
mm στην κατώτερη θέση της βάσης και τουλάχιστον 200 mm στην ανώτερη θέση αυτής. 

•Όλοι οι σύνδεσμοι συναρμολόγησης πρέπει πάντα να σφίγγονται κατάλληλα, να 
ελέγχονται τακτικά και να ξανασφiγγονται όταν κρίνεται απαραίτητο. 

•Όταν το παιδί είναι ικανό να κάθεται, να γονατίζει ή να σηκώνεται μόνο του, δεν θα 
πρέπει να χρησιμοποιείτε πλέον αυτό γιατί υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού από πτώση.

•Μην επιτρέπετε στα παιδιά να σκαρφαλώνουν και να παίζουν χωρίς επίβλεψη κοντά στο 
προϊόν.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΥΝΙΑΣ
Μπορείτε να μεταφέρετε την κούνια κοντά στο κρεβάτι των 
γονιών καθώς και σε άλλους χώρους, τηρώντας τους όρους που 
περιγράφονται παρακάτω. 

•Όταν χρησιμοποιείτε - μετακινείται  το προϊόν, τα ροδάκια θα 
πρέπει να ασφαλίζονται μετά απο κάθε χρήση.

•Το προϊόν πρέπει να τοποθετείται μόνο σε οριζόντια θέση low, 
Mid, High ( βλέπε σελ.5)

•Μην ρυθμίζετε η μετακίνειτε τη κούνια όταν το παιδί βρίσκεται 
μέσα σε αυτό. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χαμηλή θέση βάσης χρησιμοποιείτε μόνο για την 
ηλικία απο 0 έως 3 μηνών και η άνω θέση ειναι ασφαλέστερη για 
την ηλικία 0 έως 6 μηνών, έχοντας πάντα τοποθετημένο το 
αποσπώμενο πλαϊνό κάγκελο (βλέπε σελ.10)

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Τοποθετήστε την κούνια δίπλα στο κρεβάτι και 
βεβαιωθείτε ότι το πλαϊνό άκρο της κούνιας βρίσκεται στο ίδιο 
ύψος η ψηλότερο σε σχέση με το στρώμα των γονιών (βλέπε 
σελ. 9).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη χρήση στη χαμηλή θέση βάσης και 
αφαιρόντας το πλαϊνό κάγκελο, βεβαιωθείτε ότι η απόσταση 
μεταξύ κρεβάτι γονιών και κούνιας ειναι ασφαλής ώστε τα 
σεντόνια, οι κουβέρτες κλπ δεν πρεπει να καλύπτουν την κούνια, 
αποφεύγοντας κάποιο κίνδυνο ασφυξίας η τραυματισμού.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
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Ax2 Bx12 Cx10

Βίδες / Screw set

Εξαρτήματα / Parts list

GENIUS

x1 x1x2 x2x1x1x2

Dx8 Ex8

Fx4 Hx4 Kx4Gx8 Rx4
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Συνδεσμολογία - Assembly

42cm

46cm

50cm

Low

Mid

High

!!

A B

*Το ύψος απο την επιφάνεια του 
σημείου Β (λίκνο) θα πρέπει να ειναι 
ίσο η και μεγαλύτερο απο το ύψος του 
σημείου Α (στρώμα) για την σωστή 
εφαρμογή του λίκνου

!
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µ  - Assembly

6

µ  - Assembly

Bx8

Cx8

Dx8

Low
Mid

High

!
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µ  - Assembly

Fx4

0-3 Μηνών
0-3 Month

Fx4

0-6 Μηνών
0-6 Month

Gx8



Hx4

0-3 Μηνών
0-3 Month

GENIUS
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µ  - Assembly

Ex4
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µ  - Assembly

Kx4

Rx4

Click
Κλίκ

0-3 Μηνών
0-3 Month
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GENIUS µ  - Assemblyµ  - Assembly

Αx2

0-6 Μηνών
0-6 Month

Cx2

Hx4

0-6 Μηνών
0-6 Month
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GENIUS µ  - Assembly
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GENIUS  - Desk

Bx8

Cx8

Dx8

Low
Mid

High

!



Ex4

Gx8

Fx4
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GENIUS  - Desk
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GENIUS  - Desk

Hx4
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GENIUS
Bx4

 - hanging table
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