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Follow these warnings and the assembly 
instructions carefully. Keep for future reference.
Minimum recommended mattress size for this 
cot is 120 cm x 60 cm and with a thickness not 
exceeding 12 cm.

WARNING
 • Do not use the cot if any part is broken, torn 

or missing. Contact your local IKEA store for 
replacement parts. Do not substitute parts.

 • Do not leave anything in the cot or place the cot 
close to another product, which could provide a 
foothold or present a danger of suffocation or 
strangulation, e.g. strings, blind/curtain cords, 
etc.

 • Do not use more than one mattress in the cot.
 • 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.

WARNING:
Do not attach any item to the cot, for example 
hooks or handles. These can present a 
strangulation hazard, which may result in harm to 
your baby.

Important safety information!
 • Tighten all assembly fittings properly before 

use. Check all fittings regularly and retighten as 
necessary.

 • The lowest position of the bed base is the 
safest. To prevent falls the mattress base should 
be adjusted to the lowest position as soon as 
the baby is old enough to sit up.

 • Thickness of the mattress shall be such that the 
height from the upper surface of the mattress 
to the upper edge of the cot frame is at least 
500 mm in the lowest position of the cot base 
and at least 200 mm in the highest position of 
the cot base.

 • To prevent injury from falls when the child is 
able to climb out of the cot, the cot shall no 
longer be used for that child.

 • Never use plastic shipping bags or other plastic 
film as mattress covers because they can cause 
suffocation.

Care and maintenance
Wipe clean with a cloth damped in a mild cleaner. 
Wipe dry with a soft, clean cloth.

IMPORTANT - KEEP FOR FUTURE 
REFERENCE - READ CAREFULLY
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הקפידו להיצמד לאזהרות אלה ולהוראות ההרכבה. שימרו 
על ההוראות לצורך שימוש עתידי.

המידות המינימליות המומלצות למזרן הן 120 ס"מ על 60 
ס"מ. העובי המירבי המומלץ למזרן אינו אמור לעלות על 12 

ס"מ.

אזהרה:
אין להשתמש במוצר זה באם חסר חלק כלשהו, או אם  •

 IKEA חלק כלשהו ניזוק או שבור. צרו קשר עם חנות
הקרובה כדי להחליפם וכדי לקבל יעוץ נוסף, הוראות 

התקנה והרכבה ומידע בטיחותי. אין להשתמש בחלקים 
שאינם מקוריים.

אין למקם את המיטה ליד קיר שמשתלשלים ממנו חוטים  •
לוילון, העלולים להוות סכנת חנק. לעולם אין להשאיר 
חפצים במיטה שניתן לטפס עליהם או שעלולים להוות 

סכנת חנק.
אין להשתמש ביותר ממזרן אחד במיטה. •
היו מודעים לסכנה שבאש פתוחה ומקורות חום אחרים  •

)למשל, תנורי גז( בקרבת המיטה.

אזהרה:
אין לחבר אף פריט לעריסה, לדוגמא ווים או ידיות. אלה יכולים 

להוות סכנת חנק, דבר אשר עלול לגרום נזק לילדך.

מידע	בטיחותי	חשוב!
יש לחזק ולהדק את כל החיבורים לפני השימוש. בדקו כל  •

חיבור מעת לעת וחזקו מה שניתן לפי הצורך.
האיזור הנמוך של המזרן הוא הבטוח ביותר. כדי למנוע  •

סכנת נפילה, יש להתאים את בסיס המזרן לנקודה 
הנמוכה ביותר כאשר הפעוט מסוגל להתיישב.

בחרו מזרן שהגובה בין שטח הפנים שלו לקצה העליון של  •
מסגרת המיטה יהיה לא פחות מ-500 מ"מ כאשר בסיס 

המיטה נמצא במצבו הנמוך ביותר, ולפחות 200 מ"מ 
כשבסיס המיטה נמצא במצבו הגבוה ביותר.

כדי למנוע סכנת פציעות כתוצאה מנפילה: כאשר הילד  •
גדול וכבר יכול לטפס אל מחוץ למיטה, היא כבר אינה 

מתאימה לו עוד.
לעולם אין להשתמש באמצעי אחסון ומשלוח מפלסטיק  •

או ביריעות פלסטיק לשם כיסוי המזרן - שכן הם עלולים 
לגרום לחנק.

ניקוי	ואחזקה
נקו במטלית לחה וחומר עדין. יבשו במטלית רכה, יבשה 

ונקייה.

חשוב:	יש	לקרוא	בעיון	ולשמור	
לשימוש	עתידי
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