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KURULUM:

Fermuarını açıp parkı ta ıma çantasından çıkartınız ( ekil A). Katlanmı
parkın etrafına sarılmı olan park iltesinin cırt bantları açınız ve parkı
ilte içerisinden çıkartınız ( ekil B).

Parkın göbe i yerden 50cm yukarı pozisyonda iken ( ekil C) parkın
kısa kenarlarının ortasından tutunuz ve kenarları iki yana do ru ayırınız
( ekil D).
UYARI! ekil E ve F’de açıklanan i lemleri yaparken parkın göbe i
mutlaka yerden 50cm yukarıda pozisyonlanmı olmalıdır.

Yanlara do ru ayırdı ınız kısa kenarları yukarıya do ru kaldırarak yere
paralel konuma getiriniz ( ekil E). Bu i lemi yaptı ınızda kenarların
ortasında bulunan kilit mekanizmaları “klik” sesi çıkartarak yerlerine
kilitlenecektir.
Kısa kenarların do ru olarak kilitlendi inden emin olduktan sonra bu defa
uzun kenarların ortasından tutunuz ve kenarları yukarıya do ru kaldırarak
yere paralel konuma getiriniz ( ekil F). Bu i lemi yaptı ınızda kenarların
ortasında bulunan kilit mekanizmaları “klik” sesi çıkartarak yerlerine
kilitlenecektir.

Parkın 4 kenarını açtıktan sonra tabanın ortasında bulunan park göbe ini
elinizle a a ıya do ru iterek yerine oturtunuz ( ekil G).
Parkın iltesini yumu ak yüzeyi yukarı bakacak ekilde parkın tabanına
yerle tiriniz ( ekil H).
UYARI! ilteyi park tabanına yerle tirmeden önce uzun ve kısa
kenarların ortasında, kuma altında bulunan kilit mekanizmalarının
do ru olarak kilitlendi inden emin olunuz.
Ara kat kurulumu:

Ara katı kurmak için önce ilteyi parkın içinden çıkartınız. Ara kat ba lantı
kancalarını park kenarlarına geçiriniz. Kö elerdeki cırt cırtları tutturunuz.
Ürün içeri inde ara katı germe i lemi içim kullanaca ınız 4 adet demir
çubuk bulunur. Arakat çubuklarından bir ince uçlu bir düz uçlu demiri
arakat üzerindeki kar ılıklı yuvaların içine sokup ince uçlu boruyu düz
borunun içine sokarak birle tiriniz.( ekil I). Bu i lemi di er taraf için de
tekrarlayınız.
Çubukları yerlerine taktıktan sonra ilteyi ara katın içine yerle tiriniz.

Alt de i tirme ünitesinin kurulumu:

Alt de i tirme ünitesinin uçlarında
ufak pimler olan 2 adet kısa demiri
ve yine uçlarında bu pimlerin girmesi
için açılmı olan delikleri bulunan 2
adet uzun demiri bulunur.

Kısa ve
uzun demirleri alt
de i tirme ünitesinin kenarlarındaki
kuma oluklardan geçiriniz. Daha
sonra kısa demirlerin uçlarındaki
pimleri içeri itiniz ve uzun demirlerin
içine geçiriniz. Pimler uzun demirler
ucundaki deliklere girene kadar
itiniz. Bu i lemi her iki taraf içinde
tekrar ediniz.

Alt de i tirme ünitesinin plastik
çengellerini parkın kenarlarına
geçirerek üniteyi parkın üzerine
yerle tiriniz.

Sallanma Ayakları:

Sallanma ayaklarını iki kısa kenarın hemen altına,
alt

çubukların içe do ru kavislerinin ba ladı ı

noktalara, üzerlerinde bulunan klipsler yardımıyla
tutturunuz.Bu ayakları dı

tarafa do ru açarak

parkı sallanır konuma getirip,içe do ru çekerek
kapatabilir ve parkı sabitleyebilirsiniz.

PARKIN KATLANMASI:
1. ilteyi ve ara katı çıkarınız.
2. Parkın alt tabanının ortasındaki göbe i yakla ık 50 cm kadar
yukarıya kaldırınız.

3. Parkın kısa ve uzun kenarlarının ortasında (kuma ın altında) kilit
mandalları ve bu mandalların üzerinde dü meler bulunur. Parkı
katlayıp kapatmak için önce uzun kenarlardan ba layarak, tek tek bu
dü melere basıp kenarı a a ı do ru itiniz. Tüm kenarların ’V’ harfi
eklinde katlanmı olması gerekir.
4. Parkın kısa kenarlarını da aynı ekilde katlayınız.
5. Parkın tabanındaki göbe i tutarak bu defa tam olarak yukarı kaldırınız.
6. ilteyi parkın etrafına sararak cırt cırtlarını ba layınız.

NOT: Yukarıdaki adımlar düzgün bir biçimde uygulanmazsa oyun parkı
ilte ile sarılıp ba lanamaz.
UYARI! Kenarları katlarken kilitlerin açıldı ından ve kenarların simetrik
katlandı ından emin olunuz. A a ıda, sa daki ekilde görüldü ü gibi
kenarın bir tarafı kilitten kurtulurken di er tarafı kilitli kalmı ise kenarlar
do ru katlanmamı , katlama i lemini YANLI yapıyorsunuz demektir. Bu
durumda parkı katlamak için kuvvet sarf ederseniz kenarları kırabilir ve
kilit arasına sıkı an kuma ı yırtabilirsiniz.
YANLI YAPILAN BU LEM ve ZORLAMA NET CES NDE
OLU AB LECEK ARIZALAR GARANT KAPSAMINA G RMEZ.

TEM ZL K ve BAKIM
Parkın kuma kısımları kimyasal içerikli olmayan bir sabun ve ılık su ile
nemlendirilmi bir bez ile bastırmadan silinmeli ve saç kurutma makinesi
gibi hava üfleyen bir kurutucu ile kurutulmalıdır. Kuma kısımlar çama ır
makinesinde yıkanmaz, kurutma makinesinde kurutulmaz. Çama ır suyu
temizleme gayesiyle asla kullanılmamalıdır. Nemli veya ıslak iken
katlanıp kapatıldı ı takdirde kuma kısımlarda küflenme ve metal
kısımlarda ise paslanma olu abilece inden, park asla tamamen
kurutulmadan kapatılmamalıdır.

UYARILAR




















Oyun  parkında  çocuğunuzu  ASLA  yalnız  bırakmayınız.
Oyun  parkının  içine  ASLA  çocuğunuzun  üzerine  basıp  tırmanabileceği  büyüklükte  bir  oyuncak  
ya  da  cisim  koymayınız.
Oyun  parkının  içinde  çocuğunuzun  kendine  zarar  verebileceği  kalem  ve  benzeri  sivri uçlu cisim
bırakmayınız.
Oyun  parkını  ASLA  ateşe,  ısıtıcılara  ve  tehlikeli  maddelere  yakın  yerlerde  kullanmayınız.
Oyun  parkını  elektrik  priz,  düğme  ve  kablolarından  uzakta  tutunuz.
İlaç  ve  benzeri  yutulabilecek  küçük  cisimleri  oyun  parkından  uzak  tutunuz  ve  içine  koymayınız.
Oyun  parkına  yatak  ilave  ederseniz.  Üst  borulardan  mesafesinin  50  cm’nin  altına  düşmemesine  
dikkat  ediniz.  Aksi  halde  çocuğunuz  parktan  sarkıp  yaralanabilir.
Beşik  üzerinde  çocuğunuzun  ayağa  kalkmasına  kesinlikle  izin  vermeyiniz.
Oyun  parkını  kullanmadan  önce  tüm  kilit  sisteminin  kilitli  ve  güvende  olduğundan  emin  olunuz.
Bu  oyun  parkı  en  fazla  15  kg  ağırlığındaki  çocukların  kullanması  için  tasarlanmıştır.
Ara  Kat  /  Beşik  en  fazla  9  kg  olan  ve  kendi  başına  oturmaya  başlamamış  bebekler içindir.
Oyun  parkına  ve  beşiğe  aynı  anda  bir  çocuktan  fazlasını  yerleştirmeyiniz.
Oyun  parkını  çocuğunuz  içindeyken  kaldırmayınız  veya  taşımayınız.
Oyun  parkını  direk  güneş  ışığından  koruyunuz.
Oyun   parkını   açıp   kaparken   çocuğunuzu   uzak   tutunuz   ve   parmaklarınızı   köşeler   ve   hareketli  
parçalara  çok  yaklaştırmayınız.
Bu   ürünü   taşırken   veya   naklederken   daima,   eğer   mümkünse   katlanmış   halde   ve   kolisi  
içerisinde  taşıyınız.
Ürünü   ilk   kullanmaya   başladıktan   18   ay   sonra   kontrol   ve   bakımının   yapılması   gerekir.   Bunu  
yetkili  teknik  serviste  yaptırmanızı  öneririz.
Ürün   ile   ilgili   herhangi   bir   itiraz   veya   şikayetiniz   varsa   tüketici   mahkemelerine   veya   tüketici  
hakem  heyetlerine  gerekli  başvuruyu  yapabilirsiniz.  
Tüketici mahkemesi veya hakem heyeti  tarafından  haklı  bulunmanız  ve  malın  ayıplı  bulunması  
halinde   seçimlik   haklarınız   doğacaktır.   Bu   haklar;;      Ürünü   iade   etme,   ayıp   oranında   indirim  
isteme,  ücretsiz  tamir,  değişim  seçeneklerinden  biridir.  

Kullanım   Kılavuzunda   belirtilen   maddelere   uyulmaması   halinde   oluşabilecek   sorunlar  
garanti  kapsamı  dışındadır.
Üretici/  thalatçı  Firma: ATAK  DIŞ  TİCARET  A.Ş.  
Adres: Büyükdere Cad. No:100 D:78 Esentepe-İstanbul/Türkiye
Yetkili Servis: ATAK  DIŞ  TİCARET  A.Ş.
DEREBOYU CAD. AYTAÇ MAH. NO: 44/1 HALKALI – İSTANBUL
TEL: 0 212 696 95 42
FAX: 0 212 698 64 65

www.kraftbaby.com

