
 

 

NAVODILA ZA UPORABO  

 

MOMI FIBI OBPOSTELJNA POSTELJICA  
 
 
Dragi kupec, 
Najlepša hvala za nakup obposteljne postelje Momi Fibi. Upamo, da kupljeni izdelek izpolnjuje vaša 
pričakovanja. Za dodatna vprašanja nas kontaktirajte preko www.momi.store ali na pooblaščenega 
prodajalca.  
Zaradi varnosti otrok natančno preberite priročnik in upoštevajte njegova priporočila za varno 
uporabo izdelka. Med montažo mora odrasla oseba obvezno uporabljati vse sestavne dele izdelka 
v skladu z navodili za uporabo in njihovo predvideno uporabo, da preprečite poškodbe. 
 
POMEMBNO:  
Odstranite in odvrzite vse embalažne elemente, ki so bili pritrjeni na izdelek, de niso na dosegu 
otrok. To lahko povzroči tveganje škode, npr: dušenje otroka. Priporočamo, da navodila shranite za 
prihodnjo uporabo, če je potrebno, preberite, kaj storiti v nujnem primeru ali pravilnem 
vzdrževanju.  
 
POZOR: 
Slike v tem priročniku ponazarjajo splošno uporabo izdelka in so samo za ponazoritev. Videz 
izdelka in njegovih komponent se lahko nekoliko razlikuje od dejanskega stanja. 
 
POSKRBITE ZA OKOLJE: 
Ko prenehate uporabljati svoje Momi izdelke, zavrzite ga na ustreznem mestu v skladu z lokalnimi 
zakoni. 
 
VARNOSTNA NAVODILA IN OPOZORILA:  

• ne uporabljate tega izdelka, če prej ne preberete priročnika za uporabo, 

• izdelek prenehajte uporabljati, ko se otrok lahko usede, poklekne ali se dvigne, 

• polaganje dodatnih predmetov na izdelek lahko povzroči zadušitev, 

• izdelka ne postavljajte v bližino drugih izdelkov, ki bi lahko predstavljali nevarnost 
zadušitve, kot so vrvice, vrvice za zavese itd., 

• v izdelku ne uporabljajte več kot ene vzmetnice, 

• da bi se izognili nevarnosti, da bi se otrokov vrat ukleščil med zgornjo ograjo in stranskim 
delom postelje, zgornja ograja ne sme biti višja od vzmetnice postelje, 

• da bi se izognili nevarnosti zadušitve otroka, mora biti sistem za pritrditev posteljice na 
posteljo odrasle osebe zunaj posteljice, 

• posteljica naj bo postavljena na ravno površino, 

• Nevarnost: Spustna stran dvignjena do maksimuma, ko ni pritrjena na posteljo za odrasle, 

• Zavedajte se tveganj, povezanih s kajenjem, odprtim ognjem ali drugim virom toplote, npr. 
električni grelni elementi, plinske peči itd. v bližini postelje, 

• majhni otroci se ne smejo brez nadzora igrati v posteljici. Ko otroka pustite brez nadzora, 
mora biti posteljica zaklenjena v fiksnem položaju, 

• vse pritrdilne elemente je treba pred uporabo vedno pravilno zategniti in preveriti, 

• vsakič pazite in preverite, da niso zrahljani vijaki, saj bi otrok lahko prišel v stik z njimi ali pa 
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bi se zapletel v oblačila ali predmete (npr. vrvice, ogrlice, riboni za otroke in punčke itd.), 
kar predstavlja nevarnost zadušitve. nevarnost, 

• uporabljajte samo vzmetnico, ki je naprodaj s to posteljico, ne postavljajte druge vzmetnice 
na prvotno vzmetnico, ker obstaja nevarnost zadušitve, 

• ne uporabljajte posteljice, če kateri koli del manjka, je poškodovan ali zlomljen. Če je 
potrebno, se obrnite na proizvajalca za rezervne dele in inštrukcije. Ne menjajte delov 
sami, uporabljajte samo vzmetnico, ki je bila prodana za to posteljico, ne postavljajte druge 
vzmetnice na prvotno vzmetnico, saj obstaja nevarnost zadušitve, 

• da bi preprečili nevarnost zadušitve zaradi ujetosti, mora biti otroška postelja pravilno 
pritrjena na posteljo za odrasle s pritrdilnim sistemom, 

• za spanje v posteljici poleg postelje za odrasle so potrebni balti. Tega ne storite, če kateri 
koli del manjka, je poškodovan ali zlomljen. Po potrebi se obrnite na proizvajalca za 
rezervne dele, 

• uporabnik ne sme uporabljati nobenega drugega sistema pritrditve razen tistega, ki ga 
priporoča proizvajalec, da preprečite nevarnost zadušitve zaradi ujetosti, mora biti 
posteljica pravilno pritrjena na posteljo za odrasle s sistemom za pritrditev, 

• med dnom otroške posteljice in vzmetnico postelje za odrasle mora biti vrzel, 

• pred vsako uporabo preverite tesnost pritrdilnega sistema tako, da posteljico povlečete 
stran od postelje za odrasle, 

• izdelka ne uporabljajte, če je med posteljico in predmeti za odrasle razmak, 

• prostora med posteljo in posteljico zapolnite z blazinami, odejami ali drugimi predmeti. 
 
NEVARNOST! Spustno stran vedno dvignite do maksimuma, saj ni pritrjena na posteljo za odrasle. 
 
SESTAVNI DELI IZDELKA: 

1. Vzmetnica 
1. Postelja za spanje 
2. Odstranljivo držalo 
3. Ročaj za nastavitev višine  
4. Košara z nosilnimi cevmi  
5. Križna nosilna cev 

 
SESTAVLANJE POSTELJE: 
Montaža nosilcev: nosilce/ cevi vstavite prečno s košaro v plastično spojno enoto, dokler ne 
zaslišite klika. To kaže, da so cevi pravilno nameščene (sliki 1 in 2). Vstavite nosilec/cev v plastično 
konektorsko enoto, dokler ne zaslišite klika. Sledite sliki (sliki 1 in 3). 
 
Montaža spalne gondole: pritrdit trakove da pokrijete nosilce (slika 4). Pripnite vse zadrge okoli 
spalnega prostora (slika 5). Vzmetnico položite v spalni prostor (slika 6).  
 
Posteljica je popolnoma sestavljena prverite, da so vsi deli trdno povezani in da je posteljica 
stabilna (slika 7) . 
 
RAZSTAVLJANJE POSTELJICE: 
Za razstavljanje zibelke ponovite vse zgornje korake v obratnem vrstnem redu. 
 
NASTAVITEV VIŠINE POSTELJCE: 
Če želite nastaviti višino posteljice višje, stisnite ročaja na obeh straneh in dvignite posteljico 
navzgor (slika 8). Če želite nastaviti višino posteljice nižje, stisni ročaja na obeh straneh in potisni 



 

 

posteljico navzdol (slika 9). 
 
ODSTRANITEV OPRIJEMALA:  
Odprite zadrgo na obeh straneh oprijemala (slika 10). Pritisni gumb na oprijemalu v smeri puščice, 
odstrani konce na oprijemalih (slika 11 in 12). Nato zvij cev za ograjo in jo pripni z elastično vrvico 
(slika 13 in 14)  
POZOR: KO POSTELJICA NI PRIPETA NA ODRASLO LEŽIŠČE MARA BITI OPRIJEMALO ZAPRTO IN 
ZADRGI ZAPETI. Ko je spustna stran v najnižjem položaju in je vzmetnica ali dno vzmetnice, v 
najvišjem položaju, mora biti razdalja od najvišje površine vzmetnice do vrha spuščene strani 
najmanj 120 mm. Razdalja med zgornjo stranjo vzmetnice in najnižjo točko zgornjega roba stranic 
otroške posteljice mora biti najmanj 200 m. 
 
PREOBLIKOVANJE V POSTELJICO: 
Da pretvorimo posteljici v obpostelno posteljo, moramo narediti naslednji korak: Odstranimo 
stransko oprijemalo in dodamo posteljo starševski postelji. Nastavimo višino posteljice, da je 
vzmetnica posteljice iste višine kot vzmetnica starševske postelje. Varovalne pasove otroške 
posteljice prenesite preko celotne starševske postelje, nastavite jih tako da se otroška posteljica 
tesno prilega starševski postelji. Ohlapne dele trakov zavijete pod posteljico (slika 15 in 16). 
Pomnite: Preverite, da so trakovi primerno nameščeni in da posteljica leži na vzmetnici starševske 
postelje. Ne uporabljajte zložljive postelje, če je katerikoli del izgubljen, poškodovan ali zlomljen. 
Rezervni deli, ki niso od proizvajalca se ne smejo uporabljati. Preverite, daje noga posteljice tesno 
pri robo starševske postelje (slika 17). 
 
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE:  
Tkanina na posteljici se mora čistiti z blagim milom in vodo, uporabljamo lahko cunjo ali gobico. Ne 
čistimo z agresivnimi čistili, ki bazirajo na amonijaku, belilom ali alkoholom. Posteljica mora biti 
popolnoma suha pred uporabo ali pred shranjevanjem. Tkanina se pere na 30 stopinj, ne 
uporabljamo belila, ne sušimo v sušilnem stroju, ne likamo in ne čistimo v kemičnih čistilnicah. 
Obroč lahko čistite z mehko, čisti in vlažno krpo in pri tem uporabljate blago milo. 
 
 
Proizvajalec: 
TELFORCEONE S.A. 
ul. Krakowska 119 
50-428 Wrocław 
Tel. +48 57 179 75 03 
 
Uvoznik: 
AR-AL NET d.o.o. 
Kranjčeva 22 
9220 Lendava 
Tel. +386 51 219 853 
info@trgovina-junior.si 


