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Calipso Oyun Parkı
Kullanım Kılavuzu

Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma
talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz.
Ġleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

KURULUM:

1. Bağlantı cırt cırtlarını açınız ve parkın etrafını saran katlanmış şilteyi kenara doğru
açarak içinden park iskeletini çıkarınız.
2. İki kısa kenarı ortasından tutup yukarı kaldırarak kilitlenmesini sağlayınız.
3. İki uzun kenarı da ortasından tutup kilitleninceye kadar yukarı kaldırınız.
4. Oyun parkının içinden orta altında bulunan merkezi kilide aşağıya doğru bastırarak
kilitlenmesini sağlayınız.

5. Parkın etrafından çıkarmış olduğunuz şilteyi açarak yumuşak kısmı yukarı bakacak
biçimde parkın iç zeminine yerleştiriniz.
6. Ara katı kurmak için şilteyi parkın içinden çıkarınız. Ara katın bağlantı kancalarını
parkın kenarlarına tutturunuz.
7. Demir çubukları önce birbirine monte ederek 2 uzun çubuk haline getiriniz. Daha
sonra bu çubukları ara kat kumaşındaki yuvalarından geçiriniz.
8. Şilteyi yumuşak kısmı yukarı bakacak biçimde ara kata yerleştiriniz.

UYARI:
A. Kenar kilitleri her dört kenarın tam ortasında bulunurlar ve kumaş kaplamanın
tamamen altında kalırlar.
B. Güvenliğiniz için, lütfen dört kenarın, ortalarındaki kilitler vasıtasıyla sağlam bir
biçimde kilitlenmiş olduğunu tekrar kontrol ediniz.

ALT DEĞĠġTĠRME ÜNĠTESĠ:

1. Alt değiştirme ünitesinin kenar borularını bağlantı dili
birbirine geçecek şekilde birbirine geçiriniz.
2. Alt değiştime ünitesini kopçaları parkınızın kısa kenarına
gelecek şekilde takınız.
3. Alt değiştirme ünitesinin sabitleme ayaklarını parkın uzun
kenarlarına oturtunuz.
4. Alt değiştirme şiltesini yerleştiriniz.

Sallanma Ayakları:

Sallanma ayaklarını iki kısa kenarın hemen altına, alt
çubukların içe doğru kavislerinin başladığı noktalara,
üzerlerinde bulunan klipsler yardımıyla tutturunuz. Bu
ayakları dış tarafa doğru açarak parkı sallanır konuma
getirip, içe doğru çekerek kapatabilir ve parkı
sabitleyebilirsiniz.

OYUN PARKININ KATLANMASI:

1. Şilteyi ve ara katı çıkarınız.
2. Parkın alt tabanının ortasındaki kilidi yaklaşık 30 cm kadar havaya kaldırınız.
3. Parkın kısa ve uzun kenarlarının ortasında (kumaşın altında) kilit mandalları ve
bu mandalların üzerinde düğmeler bulunur. Parkı katlayıp kapatmak için önce
uzun kenarlardan başlayarak, tek tek bu düğmelere basıp kenarı aşağı doğru
itiniz. Tüm kenarların ’V’ harfi şeklinde katlanmış olması gerekir.
4. Kilitlerin açıldığından ve kenarların simetrik katlandığından emin olunuz. Bazen
resimde sağdaki şekil gibi kenarın bir tarafı kilitten kurtulurken diğer tarafı kilitli
kalır. Bu yanlıştır.

5. Parkın kısa kenarlarını da aynı şekilde katlayınız.
6. Orta kilidi tutup yukarı çekiniz ve parkı tam olarak katlayınız.
NOT: Yukarıdaki adımlar düzgün bir biçimde uygulanmazsa oyun parkı şilte ile sarılıp
bağlanamaz.
7. Şilteyi parkın etrafına sararak cırt cırtlarını bağlayınız.

TEMĠZLĠK ve BAKIM
Parkın kumaş kısımları kimyasal içerikli olmayan bir sabun ve ılık su ile
nemlendirilmiş bir bez ile bastırmadan silinmeli ve saç kurutma makinesi gibi hava
üfleyen bir kurutucu ile kurutulmalıdır. Kumaş kısımlar çamaşır makinesinde
yıkanmaz, kurutma makinesinde kurutulmaz. Çamaşır suyu temizleme gayesiyle asla
kullanılmamalıdır. Nemli veya ıslak iken katlanıp kapatıldığı takdirde kumaş
kısımlarda küflenme ve metal kısımlarda ise paslanma oluşabileceğinden, park asla
tamamen kurutulmadan kapatılmamalıdır.

UYARILAR!
Kullanmadan önce lütfen aĢağıdaki uyarıları dikkatle okuyunuz.

















Beşik demirleri takılı ve tam açık durumda değilken yapılan sallama hareketi
köşe plastiklerinin zarar görmesine ve perçinlerde gevşeme sonucu denge
problemi oluşmasına neden olur. Bu tür yanlış kullanım sonucu oluşabilecek
hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
Parkı kesinlikle plastik köşelerinden tutarak sallamayınız. Aksi takdirde köşe
plastikleri tutan perçin oluklarında hasar oluşur. Bu tür yanlış kullanım sonucu
oluşabilecek hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
Parkı kullanmadan önce ambalajından çıkan tüm plastik poşet, klips gibi küçük
parçaları bebeğinizin erişemeyeceğe bir yere kaldırınız.
Parkı tam olarak kurmadan kullanmayınız.
Parkın kilit mandallarının tam olarak kilitlendiğinden emin olunuz.
Çocukların asla parkı kurmasına veya katlamasına izin vermeyiniz.
Boğulma tehlikesi: Sadece ürünün içinden çıkan yatağı kullanınız. Aksi halde
başka bir yatakla bebeğinizin güvenliği tehlikeye girebilir.
Bebeğiniz parkın içinden tek başına çıkabilecek kadar büyükse parkın içinde
oynatmayınız.
Çocuğunuzu parkta asla yalnız bırakmayınız.
Bebeğiniz için tehlikeli olabileceği için parkın içinde ipli oyuncaklar ya da emzik
zinciri gibi boynuna dolanabilecek şeyler bırakmayınız.
Parkı pencereye ya da merdivenlere yakın bir yere koymayınız.
Parkı soba, ateş, şömine gibi yerlere yakın bir yere koymayınız.
Bebeğiniz parkın içindeyken parkın yerini değiştirmeyiniz.
Parkın içine bebeğinizin üzerine basıp dışarı atlayabileceği bir şey koymayınız.
Bebeğinizin güvenliği için parkın parçalarını düzenli olarak kontrol ediniz.

Kullanım Kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluĢabilecek
sorunlar ve arızalar garanti kapsamı dıĢındadır.
ÖNEMLĠ: Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım ürünün
garanti kapsamından çıkmasına neden olur.
ÜRÜN GARANTĠSĠ 2 YILDIR.
Ġthalatçı Firma: Atak Dış Ticaret A.Ş.
Büyükdere Cad. Maya Akar Center Kat:20 D:78 Esentepe-Istanbul-Türkiye
Tel: (0212) 211 74 00
Yetkili Servis: Atak Dış Ticaret A.Ş.
Dereboyu Cad. Aytaç Mah. No.44 Kat: 1 Halkalı – İstanbul
Tel: (0 212) 696 95 42
www.kraftbaby.com

