
Instrukcja obsługi łóżeczka turystycznego NUNA SENA 



Dziękujemy za wybranie marki Nuna! 
NUNA SENA to stylowe i funkcjonalne łóżeczko dla Twojego dziecka. Dzięki 
opatentowanemu pomysłowi rozkładania i składania jedną ręką istnieje 
możliwość szybkiego przygotowania komfortowego miejsca do snu dla Twojej 
pociechy. Łóżeczko NUNA SENA to nie tylko gwarancja najwyższej jakości, ale 
także pewność najwyższego bezpieczeństwa, ponieważ jest ono 
wyprodukowane zgodnie z najnowszą europejską normą bezpieczeństwa BS 
EN716-1:2008+A1:2013. 
 
 
Łóżeczko przeznaczone jest dla dzieci do 86 cm wzrostu i 15 kg. Nie należy 
używać łóżeczka, kiedy dziecko jest w stanie wspiąć się na łóżeczko i wyjść z 
niego. 
 
WAŻNE! Przed montażem i użytkowaniem produktu prosimy uważnie 
przeczytać instrukcję obsługi i zastosować się do niej. Jest to jedyny sposób, 
aby uchronić dziecko przed poważnymi obrażeniami.  
 
WAŻNE! Zachowaj niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości. 
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Pamiętaj ! 
Jeśli masz pytania dotyczące użytkowania produktu – skontaktuj się z nami. Wszelkie 
dane adresowe znajdziesz na końcu niniejszej instrukcji. 
 
Wyłączny dystrybutor produktów NUNA w Polsce -  
4KIDS DYSTRYBUCJA Sp.J. 
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NAJWAŻNIEJSZE 

JEST ZDROWIE I 

ŻYCIE TWOJEGO 

DZIECKA 

 

Przed użytkowaniem 

produktu należy 

dokładnie zapoznać się 

z instrukcją i zachować 

ją do wykorzystania w 

przyszłości. Należy 

przestrzegać instrukcji 

producenta. 

Bezpieczeństwo 

dziecka może być 

zagrożone, jeśli 

zalecenia niniejszej 

instrukcji nie będą 

stosowane. 

Przed rozpoczęciem 

użytkowania produktu  

usuń opakowanie wraz 

z wszystkimi jego 

elementami. 

 

 

OSTRZEŻENIA 
  

OSTRZEŻENIE: Nigdy 

nie pozostawiaj dziecka 

bez opieki. Zawsze 

pozostawiaj dziecko w 

zasięgu swego wzroku. 

OSTRZEŻENIE: Nie 

używaj łóżeczka, zanim 

wszystkie jego części 

nie zostaną prawidłowo 

dopasowane i 

wyregulowane. Przed 

użyciem upewnij się, że 

łóżeczko jest w pełni 

rozłożone i wszystkie 

mechanizmy blokujące 

są zabezpieczone. 

OSTRZEŻENIE: Nie 

należy ustawiać 

łóżeczka w 

bezpośredniej bliskości 

otwartego płomienia i 

innych źródeł silnego 

ciepła. 

OSTRZEŻENIE: Nie 

przesuwaj i nie przenoś 

łóżeczka, jeśli dziecko 

jest w nim. 

OSTRZEŻENIE: 

Zawsze przed użyciem 

sprawdzaj, czy 

wszystkie elementy 

montażowe oraz złącza 

są dobrze 

zainstalowane i dobrze 

przykręcone, czy nie 

wystają ostre krawędzie 

lub czy śruby, lub inne 

elementy mocujące nie 

są niedokręcone –  

mogą one bowiem 

zaczepiać o ciało 

dziecka lub jego ubranie 

i powodować urazy, a 

nawet stwarzać ryzyko 

uduszenia dziecka.  

OSTRZEŻENIE: Nigdy 

nie używaj produktu, 

jeśli jakakolwiek jego 

część jest uszkodzona, 

złamana lub brakuje 

jakiejś części. 

 

OSTRZEŻENIE: 

Trzymaj łóżeczko w 

bezpiecznej odległości 

od schodów, drabinek, 

okien lub ścian. 

OSTRZEŻENIE: Nigdy 

nie umieszczaj w 

łóżeczku jakichkolwiek 

przedmiotów, dzięki 

którym dziecko może 

się wspinać na łóżeczko 

lub innych przedmiotów, 

które mogą stwarzać 

ryzyko uduszenia się lub 

zadławienia dziecka. 

OSTRZEŻENIE: 

Zawsze stawiaj 

łóżeczko na płaskiej, 

poziomej powierzchni. 

OSTRZEŻENIE: Nie 

pozwól dziecku wspinać 

się na łóżeczko. 

Przewrócenie się 

łóżeczka na dziecko 

może powodować 

uszczerbek na zdrowiu 

dziecka. 

OSTRZEŻENIE:  

Trzymaj dzieci z dala od 

łóżeczka w momencie 

montażu i składania 

łóżeczka. 

OSTRZEŻENIE: Należy 

stosować wyłącznie 

oryginalne części 

zatwierdzone przez 

producenta. Wszelkie 

dodatkowe wyposażenie 

lub części zamienne nie 

wymienione przez 

producenta nie powinny 

być stosowane. 

OSTRZEŻENIE: 

Trzymaj łóżeczko w 

bezpiecznym miejscu i 

nie pozwól, żeby dzieci 

bawiły się bez opieki w 

pobliżu łóżeczka.  

 

OSTRZEŻENIE: Górny 

poziom materaca nie 

powinien być stosowany, 

gdy dziecko zacznie 

samodzielnie się 

podnosić, siadać lub 

raczkować. 

Niestosowanie się do 

tego zalecenia może 

powodować wypadnięcie 

dziecka z łóżeczka,  a w 

konsekwencji  utratę 

zdrowia lub śmierć 

dziecka.  W wymienionej 

sytuacji umieść materac 

zawsze na dolnej 

pozycji. 

OSTRZEŻENIE: Nie 

należy stosować więcej 

niż jednego materaca. 

Używaj tylko materaca 

pochodzącego od 

producenta łóżeczka. Dla 

bezpieczeństwa dziecka 

materac powinien mieć 

wymiary nie mniejsze niż 

91.5 cm długości i 67.3 

cm szerokości, aby 

szczelina pomiędzy 

materacem a bokami i 

szczytami łóżeczka nie 

przekraczała 30 mm. 

Grubość materacyka 

powinna gwarantować, 

że wysokość  pomiędzy 

materacem  a szczytem 

łóżeczka nie powinna 

być mniejsza niż  500 

mm w najniższej pozycji i 

200 mm w pozycji 

podwieszonej.  

OSTRZEŻENIE: Trzymaj 

łóżeczko w bezpiecznym 

miejscu i nie pozwól, 

żeby dzieci bawiły się 

bez opieki w pobliżu 

łóżeczka.  

 



UNIEZK 
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Przed użyciem produktu 

zawsze sprawdź, czy są 

wszystkie jego 

elementy. Rozkładanie 

łóżeczka powinno być 

zawsze 

przeprowadzone przez 

osobę dorosłą.  

INSTRUKCJA OBSŁUGI ŁÓŻECZKA 

Zawartość kartonu 

Rozkładanie łóżeczka   

a. łóżeczko turystyczne 
b. materac 
c. torba do przechowywania 

1. W celu wyjęcia łóżeczka z materaca (2) odepnij rzepy na materacu i 
rozłóż materac (3). 

2. Wypchaj na zewnątrz boki, trzymając za krótsze ramiona łóżeczka (4). 
3. Włóż rękę w otwór znajdujący się w centralnej części podwieszanej 

siatki łóżeczka (5a) i wciśnij do końca centralny przycisk rozkładania 
łóżeczka (5b). 
 Montaż materacyka   

1. Włóż materac do środka łóżeczka w sposób wskazany na ilustracji (6). 
2. Materac powinien być włożony do łóżeczka miękką stroną do góry. 

Prawidłowo rozłożone i zmontowane łóżeczko przedstawia powyższa 
ilustracja (7). 
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Zawsze stawiaj łóżeczko 

na płaskiej, poziomej 

powierzchni. 

  

Montaż materacyka na dolnym poziomie 

1. Usuń materacyk z podwieszenia na łóżeczku. 
2. Odepnij zaczepki podwieszanej siatki (8) znajdujące się  w centralnej, 

górnej części każdej z czterech stron łóżeczka (9).  
3. Odepnij zapięcia (10) na czterech rogach łóżeczka (11). 
4. Wyjmij z łóżeczka podwieszaną siatkę (12). 
5. Włóż do łóżeczka materacyk miękką stroną skierowaną do góry (13), 

przeciągnij paski z rzepami materacyka znajdujące się na jego czterech 
rogach przez otwory w dolnej części łóżeczka, dopasuj i zahacz 
wszystkie rzepy (14). 

6. Aby upewnić się, że materac został poprawnie zamontowany, naciśnij 
lekko na materacyk, sprawdzając, czy materac jest dobrze zaczepiony i 
stabilny. 
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Nie pozwól dziecku 

wspinać się na łóżeczko. 

Przewrócenie się 

łóżeczka na dziecko 

może powodować 

uszczerbek na zdrowiu 

dziecka. 

Składanie łóżeczka 

Przechowanie łóżeczka 

1. Odepnij wszystkie rzepy materaca. 
2. Wyjmij materac z łóżeczka. 
3. Chwyć srebrny pasek znajdujący się na dnie łóżeczka i pociągnij go do 

góry (15). 
4. Pociągnij boki łóżeczka do środka. Pamiętaj, że nie należy jednak 

ciągnąć boków łóżeczka na siłę (16). 

1. Złóż łóżeczko zgodnie ze wskazówkami opisanymi powyżej. 
2. Owiń złożone łóżko materacem (17), następnie przeciągnij paski z 

rzepami w materacu przez otwory i zaczep rzepy. Włóż łóżeczko do 
torby do przechowania łóżeczka i pociągnij za sznurki zamykające torbę 
(18). 

UNIEZK KONSERWACJA I PIELĘGNACJA 

Łóżeczko turystyczne NUNA SENA może być czyszczone przy użyciu  
wilgotnej gąbką oraz wody z łagodnym mydłem.  
Nie należy namaczać.  
Nie należy używać wybielaczy lub innych ostrych detergentów.  
Łóżeczko należy dokładnie wysuszyć przed użyciem lub przechowywaniem. 
Należy unikać ekspozycji na ciepło i światło słoneczne.  
Siatka łóżeczka oraz torba do przechowywania łóżeczka mogą być prane w 
letniej wodzie przy użyciu łagodnego mydła, a następnie suszone bez 
wyżymania.  
Nie wolno używać wybielaczy. 
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PAMIĘTAJ !!! 

Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości! 
W przypadku wszelkich pytań i wątpliwości związanych 

z treścią niniejszej instrukcji lub użytkowaniem 
produktu skontaktuj się z 4KIDS DYSTRYBUCJA. 

 

DANE KONTAKTOWE: 
4 KIDS DYSTRYBUCJA Sp.J. 
ul. Gromadzka 54, 30-719 Kraków 
tel.: (12) 296 10 38, 881 919 781 
e-mail: serwis@4kids.com.pl, biuro@4kids.com.pl  
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