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Souprava do kolébky 6dílná 
- Scarlett Líza - zelená
• ochranný límec okolo celé kolébky s výplní (24 x 250 cm)
• prostěradlo - bavlna (90 x 41 cm)
• povlečení na polštář (38 x 30 cm)
• povlečení na peřinku (76 x 75 cm)
• výplň do polštáře (dutého vlákna-polyester)
• výplň do peřinky (dutého vlákna-polyester)

Dbejte na řádné odstranění obalového materiálu, aby nedošlo k poškození zdraví dítěte.
Doporučujeme časté větrání. Výrobek splňuje požadavky stanovené Vyhláškou 
Ministerstva zdravotnictví ČR č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky  
a výrobky pro děti ve věku do 3 let.

Reklamační řád:
Účtenka z obchodu slouží zároveň jako záruční list • V případě výrobní vady reklamujte výrobek přímo  
u prodejce u kterého jste zboží zakoupili. Pokud prodejce již neexistuje, je možné výrobek reklamovat přímo 
u velkoobchodu Scarlett • Záruka se nevztahuje na závady vzniklé opotřebením a nešetrným zacházením 
s výrobkem.

Povlečení je vyrobeno ze 100% bavlny 
Výplň-polyester-duté vlákno

Ploché sušení (sušit ve vodorovné poloze)
Сушить в горизонтальной позиции /  Vízszintes helyzetben 

szárítsa / Uscaţi la orizontal / Trocknen in waagerechter Lage / 
To dry at horizontal position / Suszyć w pozycji poziomej /  

Sušiť vo vodorovnej polohe 

Šetrné žehlení  
přes podložku

Гладильный  / Vasalás / Călcare / 
Bügeln / Ironing /  

Prasowanie / Žehlenie

Teplota praní
Температура стирки / Mosási hőmérséklet / 
Temperatura de spălare / Waschtemperatur/ 
Washing temperature / Temperatura prania / 

Teplota prania

Nebělit
Не отбеливать / Ne fehérítse 

/ Nu albiţi / 
 Nicht bleichen / Not to bleach 

/ Nie bielić / Nebieliť

Nesušit v bubnové sušičce
Не сушить в барабанной сушилке / Dobos szárítógépben 

ne szárítsa / Nu uscaţi în uscătorul automat / Nicht trocknen 
in einem Trommeltrockner / Not to dry at a tumble dryer / 

Nie suzyć w suszarce bębnowej / Nesušiť v bubnovej sušičke

RU   Шесть часть набора в колыбели
Поверхностным материалом является 100% 
хлопок, внутри 100% полиэстер. Следите за 
тщательным устранением упаковочного материала, 
чтобы предотвратить повреждение здоровья ребенка. 
Изделие удовлетворяет требованиям, установленным 
Постановлением Министерства здравоохранения ЧР № 
84/2001 Св., о гигиенических требованиях к игрушкам и 
изделиям для детей в возрасте до 3 лет.
 

HU   Hat darabos készlet a bölcsőben
Az anyag felső rétege 100%-os gyapjú, belül 100% 
poliészter. Ügyeljen a csomagolóanyag megfelelő eltávolí-
tására, nehogy a gyermeket sérülés érje. A termék megfelel a 
Cseh Köztársaság Egészségügyi Minisztériuma által kiadott, a 3 
évesnél kisebb gyerekek részére készülő játékok és egyéb ter-
mékek higiéniai előírásaira vonatkozó 84/2001. számú rendelet 
követelményeinek.

 RO   Şase bucăţi în leagăn
Materialul exterior este 100% bumbac, în termen de 
100% poliester. Fiţi atenţi la înlăturarea materialului de 
ambalare, pentru a nu se afla în pericol sănătatea copilului. 
Produsul este în acord cu cerinţele instituite prin Ordinul 
Ministerului Sănătăţii al Republicii Cehe nr. 84/2001 Culegere, 
despre cerinţele de igienă ale jucăriilor şi produsele pentru 
copiii în vârstă de până în trei ani.

 DE  Sechs Stück in die Wiege gesetzt
Das Oberflächenmaterial ist 100% Baumwolle,  
innerhalb von 100% Polyester.  Halten Sie auf ordentliche 
Entfernung des Verpackungsmaterials, damit nicht zur 
Gesundheitsgefährdung des Kindes käme. Das Erzeugnis erfüllt 
die Forderungen der vom Gesundheitsministerium ČR erstellten 
Verordnung Nr. 84/2001 Slg., über hygienische Forderungen auf 
Spielzeuge und Erzeugnisse für Kinder im Alter bis zu 3 Jahren. 

GB   Six piece set in the cradle
External material is 100% cotton, within 100% 
polyester. Be particular in proper removing of the sheathing 
material, in order not to come to a harm of children’s health. 
The product fulfils the requirements stated by the proclamation 
from the Health Office ČR no. 84/2001 digest, about the 
hygienic demands on toys and products for children at the age 
up to 3 years.

PL   Sześćo częściowy zestaw do kołyski
Materiał pokrowca 100% bawełna, wypełniacz 100% 
poliester. Trzeba zadbać o usunięcie opakowań, żeby zapobiec 
zagrożeniu zdrowia dziecka. Produkt spełnia wymagania 
ustalone Rozporządzeniem Ministerstwa zdrowia ČR nr. 
84/2001 Dz.u. dotyczące wymogów higienicznych zabawek i 
wyrobów dla dzieci do 3 lat.

SK   Šesť dielna sada do kolísky
Povrchový materiál je 100% bavlna.  
Dbajte na riadne odstránenie obalového materiálu, aby nedošlo 
k poškodeniu zdravia dieťaťa. Výrobok spĺňa požiadavky 
stanovené Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva ČR č. 84/2001 
Zb., o hygienických požiadavkách na hračky a výrobky pre deti 
do 3 rokov.
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