
Uwaga / Upozorniní / Achtung / Attention / Caution / Figyelem
Attenzione / Opgele / Atentie / Upozornenie / Dikkat.

PL>Czyszczenie nalezy wykonać wyłacznie za pomocą sciereczki lub lekko nawilżonego ręcznika.
        Nie stosować środków czyszcących do szorowania.

CZ> Čistění je nutné vykonávat výhradně pomocí utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku.
         Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující abrazivní částice

D >Bitte nur mil einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheueroden Putzmittel verweoden.

GB>Please only clean with a duster or a damp cloth. Do no use any abrasive cleaners.

F >Le nettoyage se fait uniquement á l'aide ďun torchon ou ďune serviette légěrement mouillée.

HU>A tisztítás kizárólag trölőruha vary enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhetéő.
          Súroló hatású tisztítószereket nem szabad használni.

I >Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.

NL>Reinig alleeo met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geeo schureode poetsmiddelen.

SK>Čistení je nutné vykonávat' výhradne pomocí utierky nebo l'ahko zvlhnutým ručníkom.
Nepoužívajte čistiaci prostriedky obsahujúci abrazívni častice.

TR>Lütfen sadece bir toz beziyle veya hafif nemil yumuşak bir bezle siliniz. Aşindirici
      temizlik malzemeleri kullamnayiniz.
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PL> INSTRUKCJA MONTAŻU
CZ> NÁVOD K MONTÁŽI
D  >MONTAGEANLEITUNG
GB>ASSEMBLY INSTRUCTIONS
F  >MODEL D'EMPLOI

   HU>SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
I  >ISTRUZIONE DI MONTAGGIO

 NL>HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
SK>NÁVOD K MONTÁŽI
TR>MONTAJ TALIMATI
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11.0 mm
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INSTRUCTIONS FOR USE

High beds and the upper bed of bunk beds are not suitable for children under six years due to the risk of injury from falls;

Bunk beds and high beds can present a serious risk of injury from strangulation if not used correctly . Never attach or hang items to any part
of the bunk bed that are not designed to be used with the bed , for example , but not limited to ropes , strings , cords , hooks , belts and bags;

Children can become trapped between the bed and the wall , a roof pitch , the ceiling , adjoining pieces of furniture ( e.g cupboards) and the
like . To avoid risk of serious injury the distance between the top safety barier and the adjoining structure shall not exceed 75 mm or shall be
more than 230 mm;

Do not use the bunk bed/high bed if any structural part is broken or missing;

Always follow the manufacturer's instructions;

The recommended height of the mattress(es) 12 cm;

Ventilation of the room is necessary in order to keep humidity low and prevent mould in and around the bed;

All bunk beds and high beds should be assembled as in instructions;

All bunk beds and high beds should include assembly instructions (a list of the parts supplied and details of any tools required to assemble the
bed);

Attention : Please check regularly that all assembly fastenings are properly tightened

Number of European Standard : EN 747-1:2012+A1:2015 (E)

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Wysokie łóżka i górne łóżko łóżek piętrowych nie są odpowiednie dla dzieci poniżej sześciu lat ze względu na ryzyko obrażeń
spowodowanych upadkiem;

Łóżka piętrowe i wysokie łóżka mogą stwarzać poważne ryzyko zranienia przez uduszenie, jeśli nie będą używane prawidłowo. Nigdy nie
mocuj ani nie wieszaj przedmiotów na jakiejkolwiek części łóżka piętrowego, które nie jest przeznaczone do używania z łóżkiem, na
przykład, nie tylko na linach, sznurkach, haczykach, pasach i torbach;

Dzieci mogą zostać uwięzione między łóżkiem a ścianą, nachyleniem dachu, sufitem, sąsiadującymi meblami (np. Szafkami) itp. Aby
uniknąć ryzyka poważnych obrażeń, odległość między górną barierą bezpieczeństwa a przylegającą strukturą nie powinna przekraczać 75
mm lub powinna być większa niż 230 mm;

Nie używaj łóżka piętrowego / wysokiego łóżka, jeśli jakaś część konstrukcyjna jest zepsuta lub nie ma jej;

Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta;

Zalecana wysokość materaca 12 cm;

Wentylacja pomieszczenia jest konieczna, aby utrzymać wilgotność na niskim poziomie i zapobiec pleśni w łóżku i wokół niego;

Wszystkie łóżka piętrowe i wysokie łóżka należy montować zgodnie z instrukcjami;

Wszystkie łóżka piętrowe i wysokie łóżka powinny zawierać instrukcje montażu (lista dostarczonych części i szczegóły wszelkich
narzędzi wymaganych do złożenia łóżka);

Uwaga: Należy regularnie sprawdzać, czy wszystkie mocowania są odpowiednio dokręcone

Numer normy europejskiej: EN 747-1: 2012 + A1: 2015 (E)



L=40!

Use the gold screw !!!
Użyj złoty wkręt !!!

P2

UWAGA!!
Przed montażem łóżeczka przykręć patyki do listwy / płotka!

ATTENTION!!
Before assembling the bed, screw the sticks to the Side Rail / Side Guardrail!

Elementy w PACZCE NR 2
Elements in COLI 2

10 mm5 mm
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1. Two people are needed to take and assemble the furniture.

2. Useful tools during assembly: hammer, screwdriver, allen wrench

3. Prepare an appropriate enough space to be able to easily assemble the furniture

4. The assembly of elements should take place on cardboard boxes or other soft objects, so that they do not

    destroy items.

5. When unfolding elements, you can clean them with a damp cloth ATTENTION !! (water only)

6. Elements from packs should be pulled out so as not to mix them with elements from other packages

7. Before assembly, please check the number of elements with the instructions

Connect element number 7 and 8 with elements 3,4 with connectors (screw A)

to assemble the lower part of the bed
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Mount the ladder with the A1 screw.

The steps of the ladder (number 11)

should be connected with the sides

ladders number 10,10.

Repeat the operation 5 times !!

Connect element number 9 and 10 with elements 3,3,4,4 with connectors (screw A)

to assemble the upper part of the bed
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Mount the assembled ladder perpendicular to the bed and screw  it on the inside sides with 4 cm gold screws with the P2 symbol
Mount the frame under the mattress on the seat frame with D screws and repeat the operation x12
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Connect element number 1 and 2 with elements 3,3,4,4,7,7 with connectors (screw A)
to assemble the upper part of the bed
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