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English

Important - 
Read carefully 
- Save for future 
use
IKEA of Sweden, Box 702, S-343 81 Älmhult
Complies with EN 16890:2017+A1:2021.

WARNING
 • Be aware of the risk of open fire and other 

sources of strong heat, such as electric bar 
fires, gas fires, etc. in the near vicinity of the 
cot (crib and suspended bed).

 • Do not use more than one mattress in the cot 
(crib and suspended bed). 

Suitable for cots with inner dimension 60x120 cm.
Do not use the product if any part is broken; torn 
or missing and use only spare parts approved by 
manufacturer.
A compressed product assumes its proper shape 
and volume within 3-4 days. The material has a 
distinctive smell that may linger after unpacking. 
Airing the product will help to eliminate the smell.

Care instruction
The cover is machine washable. It is easier to 
re-fit the cover again if you fold the mattress in 
the middle.

Advice when drying
Dry without use of a heat source (e.g. hairdryer 
or radiator).

Child-safe zip
The zip fastener has no tab. This is to prevent 
children from opening the cover and putting 
the contents in their mouth. Open and close the 
zip fastener by pushing, for example, a paper 
clip through the loop on the slide. Important! 
Make sure you always remove the paper clip 
afterwards.

עברית

חשוב-קראו 
בתשומת לב-שמרו 

לעיון בעתיד
IKEA of Sweden, Box 702, S-343 81 Älmhult

.EN 16890:2017+A1:2021 עומד בתקן

אזהרה
היו מודעים לסכנת אש גלויה ומקורות אחרים של חום  •

חזק, כמו גופי חימום, גז חימום, וכדומה בקרבת מיטת 
התינוק.

 אין להשתמש ביותר ממזרן אחד במיטת התינוק. •

מתאים למיטות תינוק במידות פנים של 60X120 ס"מ.
אין להשתמש במוצר זה במידה ואחד החלקים שבור; קרוע 

או חסר ויש להשתמש רק בחלקים עודפים המאושרים על 
ידי היצרן.

מזרנים דחוסים חוזרים לצורתם המקורית לאחר 4-3 ימי 
שימוש. החומר מפיץ ריח אופייני שעלול להישאר גם לאחר 

פתיחת האריזה. אוורור המזרן וניקויו בעזרת שואב אבק יכול 
לסייע בסילוק הריח.

הוראות טיפול וניקוי
הריפוד מתאים לכביסה במכונה. קל יותר להחזיר את 

הריפוד למקומו כאשר מקפלים את המזרן במרכזו.

עצה בזמן הייבוש
יש לייבש ללא שימוש במקורות חום )כגון מייבש לשיער או 

רדיאטור(.

רוכסן בטיחותי לילדים
הרוכסן הפנימי אינו כולל את פיסת המתכת המיועדת 
לאחיזה. הדבר נעשה כדי למנוע מהילדים לפתוח את 

הכיסוי, לפגוע במזרן ולבלוע פיסות מילוי. פתחו וסגרו את 
הרוכסן בעזרת הכנסת מהדק אל הלולאה. חשוב! וודאו 

תמיד כי הסרתם את מהדק הניירות לאחר מכן.


